
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 14/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 10 DE JULHO DE 2009 

 

--------- No dia 10 de Julho de 2009, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

graça Sarabando Pimentel, Coordenadora Técnica. ------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as actas das 

reuniões do dia 12 de Junho, 15 de Junho e 26 de Junho de 2009. ------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 09 de 

Julho de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 59.866,95 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento.  

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

Presente o ofício n.º 013.5.1944, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 23/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda em 

lugar fixo e não pelos lugares do seu trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, 

autorizando a venda fixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora é reincidente da infracção praticada, tendo sido elaborados os Autos Contra Ordenação nºs 

12/PG-V/09, do dia 26/04/2009, n.º 13/PG-V/09, do dia 01/05/2009, 16/PG-V/09 do dia 05/05/2009 e 17/GV-

V/09, do dia 09/05/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1945, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 25/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 



  
 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda em 

lugar fixo e não pelos lugares do seu trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, 

autorizando a venda fixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora é reincidente da infracção praticada, tendo sido elaborados Autos Contra Ordenação nºs 12/PG-

V/09, do dia 26/04/2009, n.º 13/PG-V/09, do dia 01/05/2009, 16/PG-V/09 do dia 05/05/2009, 17/GV-V/09, do dia 

09/05/2009 e 23/PG-V/09 do dia 02/06/2009. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1946, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 28/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, é portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda em 

lugar fixo e não pelos lugares do seu trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, 

autorizando a venda fixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora é reincidente da infracção praticada, tendo sido elaborados Autos Contra Ordenação nºs 12/PG-

V/09, do dia 26/04/2009, n.º 13/PG-V/09, do dia 01/05/2009, 16/PG-V/09 do dia 05/05/2009, 17/GV-V/09, do dia 

09/05/2009, 23/PG-V/09 do dia 02/06/2009 e 25/PG-V/09 do dia 09/06/2009. -------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1946, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 27/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Vera Graciete Pereira Soares, residente na Rua 

Principal, n.º 125, freguesia de Soza, legal representante da firma “Marvelaria, Compra e Venda de Imóveis, Lda.”, 

exploradora do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Canto da Sereia”, sito na Praia da 

Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, por o referido estabelecimento se encontrar em funcionamento, não 

estando afixado de forma visível do seu exterior, o respectivo Mapa do Horário de Funcionamento do 

estabelecimento, contendo o horário de funcionamento e horário adaptado com eventuais períodos anual de 

encerramento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 243/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 



 
 
 
 
 
 

 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 102/09, levantado contra o Sr. Manuel Isidro dos 

Santos, residente na Rua do Comércio, n.º 32, lugar e freguesia de Covão do Lobo, por não proceder à gestão de 

combustível de um prédio rústico (silvas e ervas altas), sito na Rua dos Cabeços, no referido lugar e freguesia. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EMÍDIO ÓSCAR SILVA 

FRANCISCO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Emídio Óscar 

Silva Francisco, residente na Praia do Areão, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de 

Apoio de Praia Mínimo, sito no referido lugar, denominado “Mais Sal Sul”, esteja aberto todos os dias da semana, 

das 09,30 horas às 24,00 horas, durante a Época Balnear 2009. -------------------------------------------------------------- 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EMÍDIO ÓSCAR SILVA 

FRANCISCO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Emídio Óscar 

Silva Francisco, residente na Praia do Areão, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de 

Apoio de Praia Mínimo, sito no referido lugar, denominado “Mais Sal Norte”, esteja aberto todos os dias da 

semana, das 09,30 horas às 24,00 horas, durante a Época Balnear 2009. ---------------------------------------------------- 

9 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EMÍDIO ÓSCAR SILVA 

FRANCISCO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Emídio Óscar 

Silva Francisco, residente na Praia do Areão, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de 

Apoio de Praia Mínimo, sito no referido lugar, denominado “Ponto Amarelo”, esteja aberto todos os dias da 

semana, das 09,30 horas às 02,00 horas, durante a Época Balnear 2009. ---------------------------------------------------- 

10 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – NELSON DOS SANTOS COSTA - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Nelson dos Santos Costa, 

residente na Praia do Labrego, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Apoio de 

Praia Simples, sito no referido lugar, denominado “Luna Bar”, esteja aberto todos os dias da semana, das 09,30 

horas às 02,00 horas, durante a Época Balnear 2009. --------------------------------------------------------------------------- 

11 - CIRCO MÉXICO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO - Presente o ofício do Circo 

México, com sede na Travessa Monde Cadavão, 340 Ap. 71, Vilar Paraíso, Vila Nova de Gaia, a solicitar 

autorização, para montagem do circo num terreno particular, junto às bombas de gasolina da Gafanha da Vagueira, 

entre os dias 10/07/2009 a 12/07/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Capela, datado de 03/07/2009, que autorizou a iniciativa, com a condição de limpar o espaço quando saírem. ------- 



  
 

12 - LUÍS FILIPE DOS SANTOS VIEIRA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - Presente a 

informação da Coordenadora Técnica, datada de 30/06/2009, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitada pelo Sr. Luís Filipe dos Santos Vieira, 

residente na Rua dos Colmeais, n.º 5, lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, o mesmo não se pronunciou. ---------- 

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

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram a intenção de indeferimento, mantendo-se, 

pois, aqueles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 - SUSANA PATRÍCIA FERREIRA DA COSTA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - 

Presente o ofício de Susana Patrícia Ferreira da Costa, residente na Rua José Dias dos Santos, n.º 59, Póvoa do 

Paço, Cacia, a solicitar a revogação da deliberação da Câmara Municipal do dia 27/02/2009. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apesar do agora exposto pela requerente, delibera, por unanimidade, indeferir o 

pedido formulado, uma vez que a requerente não veio apresentar razões que mudassem os pressupostos que 

presidiram a intenção de indeferimento, mantendo-se, pois, aqueles. -------------------------------------------------------- 

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

14 - CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO, ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A ESCOLA 

PRIMÁRIA DE SOZA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer a ocupação administrativa 

de uma parcela de terreno com a área de 1.712 m2, destinada à construção da Escola Primária de Soza, 

devidamente delimitada por muros de vedação e divisão, há mais de trinta anos, onde, desde daquela data, já se 

acha edificada e a funcionar o citado estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------------- 

------- Mais delibera, por unanimidade, não atribuir qualquer indemnização pela ocupação, uma vez que, o doador 

Mário Reis Pedreiras manifestou essa intenção de doação, na condição, única, do donatário Município de Vagos 

não lhe dar fim diverso sob pena de reversão, devendo parcela e o edifício manter-se definitivamente e por todo o 

tempo afecto à Educação e Cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, ordenar à Divisão de Planeamento e Urbanismo que procedam à preparação do processo 

para efeitos de destaque e posterior outorga de escritura notarial para formalização daquele acto. ---------------------- 

15 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – 

ACTUALIZAÇÃO DE PROTOCOLO - Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Vagos, datado de 26/06/2009, a solicitar informação acerca do andamento do processo de actualização do 

protocolo existente entre a Associação e a Câmara Municipal de Vagos. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vagos, que apresente proposta fundamentada para revisão e actualização do protocolo existente. --- 

16 - LAURINDO FERREIRA PASCOAL – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO – A Câmara 



 
 
 
 
 
 

 

Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente, ocupar administrativamente uma parcela de 

terreno com 796,22 m2, de um prédio de sua propriedade, sito no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, necessária 

à abertura de Caminho Rural, indemnizando-o no valor de 4.777,32 € (quatro mil e setecentos e setenta e sete euros 

e trinta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – CEDÊNCIA DE TERRENO - Presente o ofício de Agripino da 

Rocha Domingues, datado de 05/05/2009, residente na Avenida João Grave, n.º 460, Vagos, a solicitar à Câmara 

Municipal, a cedência de uma parcela de terreno com 280 m2, que confina com a Travessa Padre Vicente Maria da 

Rocha, o qual fazia parte do seu artigo matricial rústico com o n.º 738, da freguesia de Vagos. ------------------------- 

-------- Solicita ainda, uma certidão de ocupação administrativa, para efeitos fiscais e registais, onde se declare a 

ocupação daquela área para alargamento da via e a redução da área do citado prédio. ------------------------------------ 

-------- Informa ainda que a cedência é feita nas seguintes condições: ------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal deverá aterrar, com inertes de qualidade, a frente do terreno, numa profundidade de 

15 metros, de modo a repor o acesso natural da via ao prédio; ----------------------------------------------------- 

2. Demanda uma indemnização no valor de 30,00 €/m2 (trinta euros por metro quadrado). ---------------------- 

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

18 - DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRAMITAÇÃO INTERNA E DESPACHO, COM 

RECURSO À ASSINATURA DIGITAL VIA CARTÃO DE CIDADÃO – Presente a informação da Técnica 

Superior, Margarita Domingues, datada de 30/06/2009, na qual anexa proposta para a Desmaterialização de 

Processos de Tramitação Interna e Despacho, com Recurso à Assinatura Via Cartão de Cidadão. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Desmaterialização de Processos de 

Tramitação Interna e Despacho, com Recurso à Assinatura Via Cartão de Cidadão. -------------------------------------- 

19 - ACORDO DE COLABORAÇÃO E PROTOCOLO DE PARCERIA – PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente o acordo de colaboração a outorgar entre o 

Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, e o protocolo de parceria a outorgar entre o Município 

de Vagos e as instituições abaixo mencionadas, que estabelecem as condições de colaboração na implementação do 

programa mencionado em epígrafe: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão de Lobo; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação da Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ----------------------------------------------------------------------------- 



  
 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Santa Casa da Misericórdia de Vagos; -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração e o protocolo e autorizar 

o Sr. Presidente da Câmara a outorgar os mesmos em representação do Município. --------------------------------------- 

20 - BIBLIOTECA DE PRAIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo 

André de Vagos, um subsídio na importância de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), destinado ao projecto, que a 

mesma, irá efectuar denominado a Biblioteca de Praia, a decorrer na Praia da Vagueira. --------------------------------- 

21 - 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 26/06/2009 a 

09/07/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

22 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 – ALTERAÇÃO DE TUBAGEM - Presente a 

informação técnica, datada de 28/06/2009, a informar que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe, propõe a 

substituição da tubagem em PVC para Tubo Corrugado de igual ou superior classe para o colector principal das 

águas pluviais, propondo um desconto de 5% no preço unitário da proposta, abdicando do direito à metade do valor 

da mais valia apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração de tubagem, da obra de “Arranjos 

Exteriores do Equipamento de Apoio Social e Administrativo à Zona Industrial de Vagos”. ---------------------------- 

2 - “SANEAMENTO NA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-09/2000 – AUTO DE 

RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Saneamento na Praia da Vagueira – 2ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3 - EMPREITADA “ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E 

ADMINISTRATIVO À ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” - Presente as informações técnicas, ambas datadas 

de 23/06/2009, a propor â Câmara Municipal, a aprovação do Plano de Trabalhos de Risco Especial – 

Movimentação de Terras, face à respectiva validação técnica. ---------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos de Risco Especial – 

Movimentação de Terras, da empreitada de “Arranjos Exteriores do Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo à Zona Industrial de Vagos”, de acordo com as informações técnicas datadas de 23/06/2009. -------- 

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

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Comissão de Análise de Propostas, para dar 

seguimento ao presente Concurso Público e Internacional, para efeitos de reanálise das propostas, uma vez que, se 

frustrou a adjudicação ao concorrente seriado em primeiro lugar, em primeira análise e relatório daquela comissão 

e considerando que, conforme parecer jurídico e o constante da legislação aplicável ao presente concurso, nada 

obsta a uma segunda intenção de adjudicação e existem manifestas razões de interesse público na continuação do 

processo, face às deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, que autorizaram a outorga de 

parceria com o Estado Português, via Águas de Portugal, onde os documentos da mesma vinculam aquelas 

entidades à cedência de posição contratual dos projectos e candidaturas aí inscritos. ------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - FERNANDO LUIS SILVA VIEIRA RESENDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 02/09 - 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente Fernando Luís Silva Vieira Resende, residente na 

Rua Marquês de Pombal, n.º 111, Cantanhede, que requer informação sobre a construção de um edifício 

multifamiliar e de comércio, num terreno sito à Rua Cândido dos Reis, n.º 500, Vagos. ---------------------------------- 

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

técnica de 15/05/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - MARILIN DOMINGUES DOS SANTOS E OUTROS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR 

– PROC.º N.º 12/09 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo de construção em parcela a destacar de que são 

requerentes Marilin Domingues dos Santos, residente na Rua dos Lourenços, n.º 1, lugar de Canto de Calvão, 

freguesia de Calvão, e outros, que requerem certidão de destaque de um prédio sito na Rua Luís de Camões, do 

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

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

de 23/06/2009, que aprovou o processo de destaque nas condições da informação técnica de 19/06/2009. ------------ 

3 - MANUEL DUARTE SIMÕES DOS REIS E MARIA DOS PRAZERES DE JESUS REIS – 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 21/09 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo 

de construção em parcela a destacar de que são requerentes Manuel Duarte Simões dos Reis, residente na Rua da 

Tapada, n.º 7, lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, e Maria dos Prazeres de Jesus Reis, residente no lugar de Rio 

Tinto, freguesia de Ouca, que requerem certidão de destaque para um terreno sito na Rua da Tapada, do referido 

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



  
 

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

de 01/07/2009, que aprovou o processo de destaque nas condições da informação técnica de 29/06/2009. ------------ 

4 - MARIA ISILDA DA ROCHA CONDEÇO PANDEIRADA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 06/09 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo de construção em parcela a destacar 

de que é requerente Maria Isilda da Rocha Condeço Pandeirada, residente na Rua Nova, n.º 417, lugar de 

Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer certidão de destaque para um terreno sito na Rua da Tapada, do 

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

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

de 23/06/2009, que aprovou o processo de destaque nas condições da informação técnica de 29/05/2009. ------------ 

5 - JOÃO MIGUEL MOITAS LOPES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

01/09 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente João 

Miguel Moitas Lopes, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 82, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de 

Vagos, que requer certidão de destaque para um terreno sito na Rua da Tapada, do referido lugar e freguesia. ------- 

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

de 23/06/2009, que aprovou o processo de destaque nas condições da informação técnica de 05/02/2009. ------------ 

6 - INFORVIVENDA – CONSTRUÇÕES, LDA. – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 09/09 - Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Inforvivenda – 

Construções, Lda., com sede na Rua Eurico de Matos, n.º 425, vila e freguesia de Vagos, que requer certidão de 

destaque para um terreno sito na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, da referida freguesia. ----------------------- 

-------- Tendo em consideração, que existe uma contradição entre o estipulado nos artigos n.º 37, n.º 1 e n.º 10 e o 

artigo n.º 14º, do Regulamento do Plano de Urbanização da Vila de vagos, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, solicitar interpretação jurídica externa, daqueles artigos, à Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, remetendo-

se o presente processo à Divisão de Planeamento e Urbanismo. -------------------------------------------------------------- 

7 - LUÍS MIGUEL MÓNICA DE JESUS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 50/2009 - Presente o 

processo de obras n.º 50/2009, de que é requerente Luís Miguel Mónica de Jesus, residente na Rua Sá Carneiro, n.º 

204, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer a aprovação do projecto de arquitectura 

para construção de uma moradia, garagem e muros, num terreno sito no referido lugar e freguesia. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, suspender a apreciação do presente processo, uma vez que 

a questão jurídica que aqui se coloca, foi sujeita a apreciação externa. ------------------------------------------------------ 

8 - ALVARO FERREIRA MARTINEZ – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 141/2006 – 

RATIFICAÇÃO - Presente o processo de obras n.º 141/2006, de que é requerente Álvaro Ferreira Martinez, 

residente na Rua de Santo Isidro, n.º 380, Vagos, que tendo apresentado projecto para construção de moradia na 

Praia da Vagueira, a qual foi licenciada em 2006, vem requer nova licença para acabamentos, pelo prazo de mais 



 
 
 
 
 
 

 

365 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

23/06/2009, que deferiu o pedido, concedendo a licença especial para conclusão da obra, de acordo com o parecer 

técnico de 19/06/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ARMANDO GONÇALVES MARTINS VIANA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 11/07 - 

Presente o processo de loteamento, n.º 11/97, de que é requerente Armando Gonçalves Martins Viana, residente em 

Vagos, com referência um prédio sito no lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, que requer a aprovação dos 

projectos das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização do referido loteamento, 

fixar a caução no valor de 23.396,85 € (vinte e três mil trezentos e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), 

e o prazo de execução das mesmas em 180 dias, conforme informação técnica datada de 08/06/2009. ----------------- 

10 - LICINIO RAMOS, LDA. E MUNICÍPIO DE VAGOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 7/03 

- Presente o processo supramencionado, que anexa carta da firma Licínio Ramos, Lda., datada de 26/05/2009, na 

sequência do nosso ofício n.º 5668, de 22/05/2009, a informar que por deliberação de 26/01/1998, a Câmara 

Municipal concordou em aceitar a cedência gratuita de uma parcela de terreno com a área de 315 m2, pertencente 

ao prédio sito na Rua da Saudade, na vila de Vagos, na condição de o Município de Vagos, num futuro processo de 

loteamento ou de qualquer obra de urbanização relativamente ao prédio de que faz parte, aceitar essa área de 

terreno como já cedida gratuitamente ao domínio público por conta dessa operação, independentemente da mesma 

ser efectuada em seu nome ou em nome de outras quaisquer pessoas a quem eventualmente possa entretanto vir a 

ser cedido, vendido ou onerado, renunciando o Município a qualquer possível direito de preferência na venda que 

venha a fazer de qualquer fracção do prédio de que faz parte a área cedida. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do parecer jurídico de 25/03/2009, aceitando a 

proposta de divisão da requerente, reconhecer a cedência de 315 m2, conforme deliberação de 26/01/1998, propor 

como perito-avaliador da Autarquia, o Eng.º António Manuel Costa de Castro e sugerir que o terceiro perito seja 

indicado pelo Serviço de Finanças de Vagos, solicitando à comproprietária que se pronuncie sobre a presente 

proposta de nomeação e indique o seu perito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – CEDÊNCIA DE PARCELAS DE TERRENO – CAMPO DE 

FUTEBOL DE 7 - Presente o ofício n.º 9, da Junta de Freguesia de Calvão, datado de 28/05/2009, em que solicita 

a cedência de duas parcelas de terreno com as áreas de 860 m2 e 1.644 m2, que a Câmara Municipal tomou por 

ocupação administrativa, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 24/01/2003, e que por deliberação 

de 28/05/2004, autorizou a utilização das referidas parcelas pela Junta de Freguesia de Calvão, para que aí pudesse 

ser implantado um Campo de Futebol de 7 (escolinhas), de apoio aos escalões de formação do Grupo Desportivo 



  
 

de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Solicitam também, autorização para um emparcelamento com o artigo rústico n.º 5.017, propriedade da 

Junta de Freguesia, por forma a que a área onde se encontra o Campo de Futebol, seja um prédio único, a fim de 

poder ser feita a doação ao Grupo Desportivo de Calvão. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar um emparcelamento com o artigo rústico n.º 

5.017, propriedade da Junta de Freguesia, por forma a que a área onde se encontra o Campo de Futebol, seja um 

prédio único, a fim de poder ser feita a doação ao Grupo Desportivo de Calvão. ------------------------------------------ 

12 - HÉLDER SIMÕES FERREIRA – PROPRIEDADE HORIZONTAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO 

ACTO ADMINISTRATIVO - Presente o ofício de Hélder Simões Ferreira, residente na Rua da Póvoa, n.º 42, 

lugar de Póvoa de Bustos, freguesia de Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, a requerer a anulação do 

deferimento da propriedade horizontal, de um prédio sito na Rua da Feira, no lugar de Salgueiro, freguesia de 

Soza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com a informação técnica datada de 18/06/2009, 

e a informação jurídica datada de 25/06/2009, revogar o acto administrativo do Sr. Presidente da Câmara, que por 

despacho de 20/10/2008, deferiu o pedido de propriedade horizontal. ------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

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

Partido Comunista Português, datado de 28/05/2009, a enviar para conhecimento, as perguntas formuladas pelos 

Senhores Deputados José Soeiro e João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP, dirigidas ao Ministério da 

Educação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Protocolos e Contratos de Execução celebrados entre o governo e as Câmaras Municipais ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 144/08, de 28 de Julho (Requerimento); ---------------------------------------------------------- 

•••• Transferência de competências para os municípios em matéria de educação (pergunta). ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento, e delibera, por unanimidade, remeter à Assembleia 

Municipal para conhecimento do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - COMISSÃO NACIONAL PARA AS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA – 

Presente o ofício da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, datado de 

15/06/2009, a informar que no próximo ano de 2010, cumpre-se um século sobre a implantação da República em 

Portugal, pelo que solicita o apoio e o envolvimento dos serviços da Câmara Municipal na participação do referido 

evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, participar nas Comemorações do Centenário da República, 

e dar conhecimento do mesmo á Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República. ----------- 

3 – REQUERIMENTO DA MUNÍCIPE ZÉLIA PAULA MÓNICA FILIPE – COLOCAÇÃO DE 



 
 
 
 
 
 

 

ILUMINAÇÃO EM PASSAGEM PEDONAL – RUA DR. MENDES CORREIA PAI – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, informar a requerente que a passagem ainda não é espaço público, o que só ocorrerá 

com o licenciamento de todas as construções existentes na parcela, que as obras de iluminação pública que refere, 

serão da exclusiva responsabilidade do proprietário, que o mesmo executará aquando do licenciamento das últimas 

construções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - MARCAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2009 – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, marcar a realização de uma Reunião Extraordinária para o dia 17/07/2009, 

pelas 14:30 horas, a decorrer na Sala de Reuniões da Autarquia, ficando, desde já, notificados todos os membros da 

Câmara Municipal, para a realização da referida reunião, a qual terá a seguinte ordem de trabalhos: ------------------- 

•••• Participação do Município no Contrato de Gestão e Constituição da Sociedade Gestora de Águas da 

Região de Aveiro, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, unanimemente, solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o 

agendamento de uma Sessão Extraordinária do Órgão a que preside, para o dia 27/07/2009, pelas 20:00 horas, com 

a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Autorização da participação do Município no Contrato de Gestão e Constituição da Sociedade Gestora de 

Águas da Região de Aveiro, S.A.; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• QREN - POVT - DEE - Documento de Enquadramento Estratégico - Câmara Municipal - Decisão Final - 

para conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ANIMAR VAGOS 2009 - II MOVIMENTO HIP-HOP VAGOS 2009 - COMPARTICIPAÇÃO DE 

PRÉMIOS DE CONCURSO – Presente a informação da Técnica Superior de Turismo, Catarina Ribeiro, datada 

de 06/07/2009, a informar que no âmbito do projecto “Animar Vagos 2009”, irá realizar-se no dia 11/07/2009, o 

concurso de dança hip-hop, integrado no evento “II Movimento Hip-Hop Vagos 2009”. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, definir como prémios do concurso supramencionado, com 

referência aos três melhores classificados, os seguintes valores: -------------------------------------------------------------- 

•••• 1º Prémio – 300,00 € (trezentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 2º Prémio – 200,00 € (duzentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 3º Prémio – 100,00 € (cem euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 



  
 

3 - NEVA - NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS - JARDIM DA CRECHE DO CENTRO SOCIAL E 

ADMINISTRATVO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o ofício do NEVA – Núcleo 

Empresarial de Vagos, datado de 05/07/2009, em parceria com a entidade exploradora da valência – creche – Santa 

Casa da Misericórdia de Vagos, entendem que o espaço destinado ao recreio das crianças não deve ser composto 

por relva ou qualquer outro material que obrigue a uma manutenção e constante garantido, desse modo, condições 

de salubridade, pelo que propõem a substituição das relva por piso sintético adequado a parque infantil para 

crianças até três anos, bem como, a imediata suspensão das obras previstas para o referido jardim (canalizações, 

águas, luz, entre outros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Neva – Núcleo Empresarial de 

Vagos, e substituir a relva por piso sintético. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício do Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão, datado de 10/07/2009, a informar que foi aprovado o 

financiamento da Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais, destinado à Remodelação e Ampliação 

do Edifício, a candidatura foi no valor de 147.591,67 € (cento e quarenta sete mil e quinhentos e noventa e um 

euros e sessenta e sete cêntimos), o subsídio atribuído foi de 45.145,00 € (quarenta e cinco mil e cento e quarenta e 

cinco euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que a cozinha da instituição não reúne condições sanitárias e outras, para a confecção das 

refeições, tornando-se urgente fazer as obras, na referida cozinha, pelo que solicita atribuição de um subsídio, para 

fazer face às despesas com as referidas obras. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, financiar em 50 % da parte não financiada, no valor de 

51.223,34 € (cinquenta e um mil duzentos e vinte e três euros e trinta e quatro cêntimos), relativo ao Projecto e à 

Candidatura aprovada, para remodelação e ampliação do edifício do Centro Social, e submeter a protocolo. --------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil 

euros), destinado a obras urgentes na cozinha da instituição. ------------------------------------------------------------------ 

5 - GATICÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS - PEDIDO DE 

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

04/06/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros), à GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais abandonados. ------------------------------------ 

--------- 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 e quarenta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


