
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 16/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE JUNHO DE 

2012 

 

--------- No dia 19 de Junho 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. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro, Eng.º Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a Senhora Carla Manuela 

Castro Sarabando, Assistente Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, bem como a falta dada ao início da reunião, pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, 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: Não houve. 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

junho de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 460.163,98 € (quatrocentos e sessenta mil, cento e sessenta e 

três euros e noventa e oito cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------- 

2- JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – SEMANA CULTURAL E GASTRONOMIA - PEDIDO DE 

ISENÇÃO - Presente o oficio nº 69, da Junta de Freguesia de Vagos, datado de 05/06/2012, a solicitar a isenção 

do pagamento das taxas para a Semana Cultural e Gastronomia nos dias 9,10,11 e 12 do mês de julho, na Praça 

da Corredoura na Vila de Vagos. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção. ----------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA – CANTO DA SEREIA - RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 

13/04/2012, pedido formulado pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da 

Vagueira (Molho Norte), freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de 
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Equipamento/Apoio de Praia, sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas 

feiras, sábados, feriados e véspera de feriados, das 09:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até à entrada 

em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento. ------------------------------------------------------------------ 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA – CANTO DA SEREIA - RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 

01/06/2012, pedido formulado pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da 

Vagueira (Molho Norte), freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de 

Equipamento/Apoio de Praia, sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto todos os dias 

da semana de 01/06/2012 a 30/09/2012, das 09:00 horas às 06:00 horas dos dias seguintes até à entrada em vigor 

do Regulamento de Horário de Funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES 

LOPES, LDA – ESPLANADA - RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 01/06/2012,sobre o pedido 

formulado pela firma Carlos Luz Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, 

Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, 

sito no referido lugar, denominado “Esplanada”, esteja aberto todos os dias da semana de 1 de Junho a 30 de 

Setembro do corrente ano, das 08:00 horas às 06:00 horas dos dias seguintes até à entrada em vigor do 

Regulamento de Horário de Funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

6- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LIFRATEL – CAFETARIA, LDA 

– CAFETARIA – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 17/05/2012, sobre o pedido formulado pela 

firma Lifratel – Cafetaria, Lda., com sede na Avenida Dr. Lúcio Vidal, n.º 252, Loja E, na vila de Vagos, para 

que o seu estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Cafetaria”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes até à 

entrada em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento. --------------------------------------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PRIMOS OLIVEIRA, LDA – 

FERRADURA – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 01/06/2012 sobre o pedido formulado pela 

firma Primos Oliveira, Lda., com sede no Largo Branco de Melo, Vagos, para que o seu estabelecimento de 

Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Ferradura”, esteja aberto todos os dias da semana, das 07:00 

horas às 04:00 horas dos dias seguintes de 01/06/ a 30/09 de 2012, até à entrada em vigor do Regulamento de 

Horário de Funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

8- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES 

LOPES, LDA – ESPLANADA – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 04/05/2012 sobre o 

pedido formulado pela firma Carlos Luz Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da 

Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento 

de Praia, sito no referido lugar, denominado “Esplanada”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas 

às 04:00 horas dos dias seguintes, até à entrada em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento. --------- 

9- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ASHLEY WOODALL – PICA 

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

Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 04/05/2012, sobre o pedido formulado por Ashley 

Woodall, com sede na Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento 

de Café Snack - Bar, sito no referido lugar, denominado “Pica Pau”, esteja aberto às sextas feiras, sábados, 

domingos, feriados e véspera de feriados, das 10:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até à entrada em 

vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento. ----------------------------------------------------------------------- 

10 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE INSETOS (CARRAÇAS) - Presente a 

informação do serviço de aprovisionamento da Divisão Financeira (DF), datada de 15/06/2012, 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 simplificado para 

aquisição de serviços de controlo de insetos (carraças). --------------------------------------------------------------------- 

11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE VALA HIDRÁULICA NA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS - Presente a informação do serviço de aprovisionamento da DF, datada de 

15/06/2012, 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 simplificado para aquisição de serviço para limpeza de vala hidráulica na Zona Industrial de Vagos. ------ 

12 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO - Presente 

a informação do serviço de aprovisionamento da DF, datada de 15/06/2012, sobre o assunto supramencionado, 

que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. A Câmara 
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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 serviço de 

limpeza de passadiços na Praia do Areão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS CONTENTORES DO CONCELHO 

Presente a informação do serviço de aprovisionamento da DF, 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 serviço de higienização para os 

contentores do concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E DA 

INSTALAÇÃO DA OPERAÇÃO DA ADRA (ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO) E REVISÃO DO 

EVEF (ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA – FINANCEIRA) - Presente a informação do serviço 

de aprovisionamento da DF, 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 avaliação da execução dos contratos e da instalação da 

operação da ADRA (Águas da Região de Aveiro) e revisão de EVEF (Estudo de Viabilidade Económico-

Financeira). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 – ALTERAÇÃO DO MAPA DO PESSOAL - Nos termos e para efeitos do disposto no nº 3, do artigo 5º, 

da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e remeter à 

Assembleia Municipal, para apreciação e votação, a 1ª alteração da Parte de Estrutura do Mapa de Pessoal do 

Município de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, e 

que ficará arquivado no presente Livro de Atas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------------------ 

16 – CANDIDATURA AO PROGRAMA CEI E CEI+ - Presente a informação técnica da Chefe de Divisão 

de Acção Social, datada de 13/06/2012, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 

“No dia 17 de Fevereiro o Centro de Emprego de Aveiro convocou as entidades públicas, designadamente 

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, para apresentação das regras de funcionamento e candidaturas às 

medidas de incentivo ao emprego, para o presente ano. -------------------------------------------------------------------- 

Os Contratos Emprego Inserção (CEI), que se destinam a pessoas que recebem subsídio de desemprego e os 

Contratos Emprego Inserção + (CEI+), que se destinam a beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

(RSI), são medidas de incentivo à colocação no mercado de trabalho e que visam a integração laboral e social 



 
 
 
 
 
 

 

da população em situação de vulnerabilidade perante o mercado de emprego. ----------------------------------------- 

O Núcleo Local de Inserção (NLI) de Vagos tem em acompanhamento 93 processos de Rendimento Social de 

Inserção, que abrangem 242 indivíduos, sendo 113 do sexo masculino e 129 do sexo feminino. --------------------- 

Estas famílias/indivíduos recebem uma prestação mensal, para colmatar a situação de grave carência 

económica em que se encontram, estando obrigados à assinatura e cumprimento integral de um Programe de 

Inserção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma das acções obrigatórias, do Programa de Inserção contratualizado, é a inclusão dos beneficiários, que 

reúnam condições de empregabilidade, em mercado de trabalho. --------------------------------------------------------- 

De acordo com o acompanhamento regular que é efectuado a estas famílias sabemos que alguns destes 

beneficiários reúnem condições de empregabilidade plena ou em tempo parcial. -------------------------------------- 

Tendo também em conta o crescimento das situações de desemprego, no concelho de Vagos, atendemos, no 

gabinete de Ação Social, vários munícipes que estando a receber subsídio de desemprego podem ser integrados 

no mercado de trabalho no âmbito do CEI. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto e tendo como objetivos a promoção da empregabilidade desta população e colmatar as 

necessidades de recursos humanos na Câmara Municipal de Vagos, proponho: --------------------------------------- 

Que a Câmara Municipal formalize uma candidatura às Medidas CEI e CEI+, para integrar 5 beneficiários 

de Subsídio de Desemprego ou Rendimento Social de Inserção, durante um período de 12 meses, em 

trabalhos socialmente úteis, como limpeza das praias, limpeza de espaços públicos e equipamentos 

desportivos, apoio em tarefas administrativas ou outros que, eventualmente, venham a surgir. ------------------- 

A candidatura poderá ser efectuada pela Divisão de Acção Social, até ao dia 30 de Junho de 2012. -------------- 

Será da responsabilidade da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------- 

O pagamento do Seguro de Acidentes Pessoais a cada trabalhador; ---------------------------------------------------- 

O pagamento do Subsídio de Alimentação, referente a cada dia de atividade (de valor correspondente ao 

atribuído à generalidade dos seus trabalhadores ou, na sua falta, ao valor atribuído aos trabalhadores que 

exerçam funções públicas); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O pagamento de 20% do valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais) fixado para o ano de 2012, no valor de 

419,22 euros, ou seja 83,84 euros por mês a cada trabalhador.” -------------------------------------------------------- 

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

17 – CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL ADQUIRIDA POR ARTHUR KADIMA – NZUJI E 

ARLINDO NEVES – LOTES 3 A 29 E 32 A 45 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº1/94 DE 10 DE 

OUTUBRO DO PLANO DE PORMENOR DA BOA HORA FLORESTA Presente uma carta de Arthur K. 

Kadima – Nzuji e Arlindo das Neves, datada de 07/06/2012, que se dá aqui como inteiramente reproduzida para 
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todos os efeitos legais e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel 

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

Domingues, e Dr. Silvério Rodrigues Regalado e um voto contra, do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, dar parecer favorável à alienação dos lotes 3 a 29 e 32 a 45 do Alvará de Loteamento nº1/1994 

de 10 de Outubro, alterado em 08 de junho de 2007 e 17 de maio de 2011 pelo preço de 1.300.000,00€ (um 

milhão e trezentos mil euros) à adquirente Credit En Region identificado no processo, na condição de entregar na 

Câmara Municipal, no prazo de 30 dias após autorização da Assembleia Municipal, garantia bancária emitida por 

Banco Nacional ou Estrangeiro licenciado pelo Banco de Portugal ou reconhecida por instituição bancária 

portuguesa ou licenciada pelo Banco de Portugal redigida nos termos propostos em minuta anexa e nas 

condições dela constantes. Mais deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão Jurídica (DJ), a emissão de 

parecer para efeitos de clarificação em sede de Assembleia Municipal sobre a questão da aquisição ou não de 

direitos sobre a presente alienação por parte dos promotores iniciais Arlindo e Jesus Construções Lda e Maria 

Conceição Canhoto face à deliberação da Assembleia Municipal de 27/11/2009. Solicitar ainda à DJ parecer 

sobre a idoneidade dos documentos apresentados pelos ora requerentes para justificar a futura e eventual 

autorização da Assembleia Municipal e sobre os termos da minuta de garantia bancária no que toca à proteção da 

posição contratual do Município de Vagos no negócio. --------------------------------------------------------------------- 

18 – PROJETO DE LEI DO GP - PCP DE ALTERAÇÃO DO DECRETO DE LEI Nº 287/2003, DE 12/11 

– REFORMA DA TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

email, datado de 08/06/2012, remetido pelo Senhor Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, 

respeitante ao projecto de Lei do GP-PCP de alteração do Decreto de Lei nº 287/2003, de 12 de novembro que 

procede à reforma da tributação do património. ------------------------------------------------------------------------------ 

19 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 128 – Presente o requerimento do Senhor. Dr. Rafael Póvoa 

representante legal do proprietário do lote 128 na Zona Industrial de Vagos, documento que se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Atas. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente de permuta entre os 

lotes 128 e 118 aceitando as condições por si propostas constantes nos números 1,2,3 e 4. Quanto à condição 

proposta no nº 5 informa-se que não será possível de considerar porquanto a redução de taxas constava de um 

plano de apoio a famílias e empresas cujos efeitos caducaram em 31.12.2010. Mais informa que em sede de 

projeto, uma vez requerido, poderá a Assembleia Municipal reconhecer interesse público para o mesmo podendo 

o requerente usufruir benefícios fiscais dessa deliberação ------------------------------------------------------------------ 

20 - 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2012 - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do 

Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 



 
 
 
 
 
 

 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 5ª alteração ao orçamento do corrente ano que 

apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 30.600,00 € (trinta mil e seiscentos 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 Atas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 31/05/2012 a 13/06/2012,bem como da 

Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 10/05/2012 a 13/06/2012 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- 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 11/06/2012, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

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

2- ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA - Presente a informação 

técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 14/06/2012, onde anexa proposta da alteração ao 

Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, que incide exclusivamente no regulamento do plano, contendo a 

fundamentação da alteração bem como a justificação de todas as alterações propostas. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações e remeter a referida proposta para a CDRC de modo 

a que esta marque a respetiva conferência de serviços. ---------------------------------------------------------------------- 

3 – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – ALARGAMENTO À 

TOTALIDADE DO MUNICIPIO DE VAGOS – ENVIO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DA 

EXPLORAÇÂO DA ETAR DE SALGUEIRO – Presente oficio da SIMRIA – Grupo Águas de Portugal com 

Ref.: Ct_2012DO10556, datado de 29/05/2012, remetendo o Acordo de Cedência da Exploração da ETAR de 

Salgueiro assinado, entre a Câmara Municipal de Vagos e a SIMRIA, celebrado em 30/03/2012. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o referido acordo. --------------------------------------------------------- 

4 - SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – ENVIO DE ACORDO 



 8 

DE CEDÊNCIA DA EXPLORAÇÂO DA ETAR DE SANTA CATARINA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VAGOS PARA A SIMRIA - Presente oficio da SIMRIA – Grupo Águas de Portugal com Ref.: 

Ct_2012DO10575, datado de 01/06/2012, remetendo o Acordo de Cedência da Exploração da ETAR de Santa 

Catarina, da Câmara Municipal de Vagos para a SIMRIA, celebrado a 30/04/2012. A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade aprovar o referido acordo. ---------------------------------------------------------------------- 

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto seguinte o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de ser familiar na linha direta de 1º grau relativamente a um dos 

intervenientes do processo. Ficou a presidir à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha.  

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – FERNANDO GOMES ROSETE - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 86/11 – Presente o processo 

de obras particulares n º 86/11, em que é titular Fernando Gomes Rosete, respeitante à alteração/legalização de 

uma oficina, no lugar de Canto de Calvão. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o 

requerente de acordo com o teor do parecer jurídico datado de 31/01/2012, que suporta a deliberação de 20/03/12 

corrigindo-se a data do parecer e conceder prazo de 60 dias para que venha demonstrar ao processo que está a 

tentar obter junto do Tribunal competente autorização para conseguir efetuar as obras necessárias à adaptação e 

legalização em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as suas 

funções. E quando eram cerca das 16:42 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

ausentou-se da Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação 

e votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – JOAO CAPELA SIMOES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 189/08 – Presente a exposição 

datada de 13/04/2012 com registo nº 4105/12 sobre o muro de vedação constante do processo nº 189/08. ---------- 

Tendo em consideração os seguintes factos: 1 – O requerente adquiriu e registou em agosto de 1990 um prédio 

rústico com 7500 m 2 de área; 2 – Em agosto de 1991 requereu e obteve licenciamento para construção de muro 

de vedação de todo o seu terreno com comprimento de 160 metros, mantendo nessa data a área de 7500 m2; 3 – 

Passados 10 anos o requerente obteve autorização de destaque para esse mesmo terreno com a área de 7500 m2; 

4 – Ou seja, quer no momento de aquisição quer no momento de construção de muros de vedação, quer no 

momento da operação de destaque a área da parcela adquirida não obteve alteração, ou seja, significa tão só que 

o requerente apesar de instado pela fiscalização, em 1991, para construir alinhamento a 4 metros do eixo da via 

existente não respeitou esse alinhamento mantendo a sua propriedade com a área que havia adquirido; 5 – 

Assim, tendo construído em desacordo com a legislação aplicável não pode agora usufruir dessa aparência de 

legalidade obtida com o licenciamento dos muros de vedação. Nestes termos a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, notificar o requerente ser sua intenção determinar a reposição de legalidade instando-o as suas 



 
 
 
 
 
 

 

expensas a demolir e construir aqueles muros de vedação no alinhamento que a lei prevê. Mais deliberou, 

notificar o requerente para querendo, reclamar no prazo de 10 dias nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A.  

-------- E, quando eram cerca das 17:05 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro entrou na 

Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem contaram, portanto, com a sua participação e votação. ---------- 

3 – SILVÉRIO COSTA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 143/06 – Presente o processo de obras 

particulares nº 143/06, de que é requerente Silvério Costa, residente na Rua Dr. João Rocha nº 18, lugar e 

freguesia de Fonte de Angeão. Tendo em consideração os seguintes factos: 1 –No âmbito do Plano Diretor 

Municipal de Vagos (PDMV) publicado a 07/12/1992, que vigorou sem alterações de ordenamento até 

14/04/2009 o requerente, em junho de 2006, requerer autorização para construir uma habitação unifamiliar com 

2 pisos para um terreno que se localizava em espaços agro-florestais na planta de ordenamento daquela versão do 

PDM e obteve, cumprindo toda a legislação aplicável, o licenciamento para a sua pretensão; 2 – No âmbito da 

licença emitida em 17/12/2007, o requerente construiu parcialmente a obra requerida, efetuando apenas o R/C, e 

interrompeu aquelas obras por motivo desconhecido da Câmara Municipal; 3 – Posteriormente decidiu dar um 

uso comercial, comércio de frutas e produtos hortícolas, àquele R/C; 4 – Instado pela Fiscalização Municipal a 

alterar o uso da construção veio o mesmo a requerer, em abril /2011, pedido para adaptar o imóvel construído ao 

uso e à legislação aplicável. Assim, requereu o licenciamento (legalização das alterações) das edificações 

existentes e a alteração à sua utilização para fins de armazenagem de produtos agrícolas; 5 – Ora, em Abril de 

2011, já vigorava desde Abril de 2009 a nova versão do PDM de Vagos que integrou na R.A.N (Reserva 

Agrícola Nacional) parte ou grande parte do terreno em questão vindo a sobrepor-se parcialmente com a 

construção erigida ao abrigo da lei e direitos anteriores e anteriormente adquiridos; 6 – Tendo em consideração 

que foi convocada a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC) para efeitos de 

parecer quanto à alteração ao uso da construção edificada, a mesma veio emitir parecer desfavorável à 

construção de edificação. Assim parece-nos de fácil compreensão que a ERRANC deliberou lavrando em erro, 

porquanto o requerente nunca pretendeu nova construção mas sim uma mera alteração ao uso e adaptação da 

construção existente e licenciada. Ora, nos termos dos artigos 20,21 e 22 do Regulamento do PDM em vigor são 

admitidas recuperações e ampliações de edifícios existentes e licenciados sem obtenção de parecer prévio 

favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC), porquanto se entendeu, e 

entende, que essas ações pela sua dimensão não oneram o espaço agrícola já onerado, assim, carece apenas nos 

termos do artigo 21º, o parecer prévio para a utilização não agrícola daquele solo; 7 – Todavia o facto de ter 

adquirido direitos ao abrigo de legislação anterior confere ao requerente a legitimidade e o direito de obter a 

aprovação do que requer, nestes termos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar DRAPCentro 

e a ERRANC para se pronunciarem, querendo, sobre a presente deliberação de Câmara Municipal e ordenar aos 
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serviços para dar prosseguimento ao processo, analisando os demais aspetos técnicos. -------------------------------- 

4 – BUSLIQUID - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 156/87 – Presente o processo n º 156/87 

referente ao pedido de licenciamento para renovação do alvará n º 915/C, implantação de uma pista de lavagem 

auto do tipo manual relativo ao posto de abastecimento de combustível. -------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o montante de 250.000,00€ (duzentos e 

cinquenta mil euros) da apólice de seguro de responsabilidade civil do técnico responsável pelo projeto, tendo 

aprovado o projeto nas condições das informações e pareceres prestados. ----------------------------------------------- 

5 - MANUEL LIBÉRIO MARQUES - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 72/90 – RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DE CADUCIDADE – Presente o processo 72/90. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente datado de 13/06/2012 que declara a caducidade do 

processo e dar prosseguimento do pedido de renovação de licença efetuado em 05/06/2012 registo nº 5873/12. – 

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

declarou que participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – LOTEAMENTO DO PP PARCELA 4 - A - PES – MAISVAGOS – Presente o processo de loteamento do 

PP Parcela 4 – A – PES (Parque Empresarial de Soza) – MaisVagos. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o loteamento devendo o requerente apresentar certidão da conservatória do registo predial 

quanto ao prédio a lotear até à emissão do alvará de loteamento. Mais deliberou, notificar a requerente a 

apresentar a comunicação prévia das obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------- 

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

declarou que participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo 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 - LOTEAMENTO DO PP PARCELA 5- A - PES – MAISVAGOS - Presente o processo de loteamento do 

PP Parcela 5 – A – PES (Parque Empresarial de Soza) – MaisVagos. - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o loteamento devendo o requerente apresentar certidão da Conservatória do Registo 

Predial quanto ao prédio a lotear até à emissão do alvará de loteamento. Mais deliberou, notificar a requerente a 

apresentar a comunicação prévia das obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS MUNÍCIPES – Tomou a palavra a munícipe senhora D. Teresa Maria Almeida 

Ribeiro, que questionou a Câmara Municipal sobre o desordenamento das construções existentes no Bairro S. 

João, na vila de Vagos. Focou o facto de um vizinho construir abusivamente junto à sua moradia. Solicitou à 

Câmara Municipal para ter mais atenção com este bairro onde se vai construindo como cada um quer. O senhor 



 
 
 
 
 
 

 

Presidente respondeu a todas as questões frisando que já se encontra um estudo para melhorar o bem estar e 

privacidade de cada um. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezoito horas e dez minutos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 


