
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 17/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE AGOSTO DE 

2009 

 

--------- No dia 28 de Agosto de 2009, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando 

Ferreira Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, Victor Oliveira Santos e Marco António Ferreira Domingues. 

Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. ----------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada à presente 

reunião pelo Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, por se encontrar de férias. --------------------- 

-------- Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Marco António Ferreira Domingues, pelo que, na devida altura, 

se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador na Sala de Reuniões. ----------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Agosto de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 257.917,17 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA – 

•••• Decreto-Lei n.º 190/2009, de 17 de Agosto – Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de 

Dezembro, que define a sede, a organização e a área de jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, 

concretizando o respectivo Estatuto; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto – Estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos; -------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto – Altera o regime jurídico dos serviços de âmbito 

multimunicipal de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.  

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

Presente o ofício n.º 013.5.2536, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 43/PG-V/09, levantado contra Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 

113, no lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por no dia 20/07/2009 se encontrar a exercer a 

actividade de venda ambulante de produtos hortícolas em cima do passeio na Rua Padre Vicente Maria da Rocha 

(junto ao BPI), em Vagos e não ter afixado no veículo a indicação do nome, morada e n.º do cartão de vendedora. - 



 

-------- 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 013.5.2541, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 38/PG-V/09, levantado contra Fernando dos Santos Carramão, residente na Rua de St.º 

António, n.º 54, no lugar da Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, por não ter procedido 

à gestão de combustível, num terreno que lhe pertence sito à Rua da Saudade, Santo António de Vagos, numa faixa 

de 50 metros à volta das edificações existentes junto ao mesmo, medidas a partir da alvenaria exterior das 

edificações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 013.5.2543, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 40/PG-V/09, levantado contra o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, 

com sede em Av. António Serpa, n. 32, Lisboa por não terem procedido à gestão de combustível, num terreno que 

lhe pertence sito à Rua do Cabeço das Pedras, Vagos, numa faixa de 50 metros à volta das edificações existentes 

junto ao mesmo, medidas a partir da alvenaria exterior das edificações. ---------------------------------------------------- 

-------- 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 013.5.2542, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 39/PG-V/09, levantado contra Maria da Conceição da Silva Doutora, residente na Rua da 

Central, n.º 17, Gafanha da Boa Vista, Ílhavo, por não ter procedido à gestão de combustível, num terreno que lhe 

pertence sito à Rua D. António dos Santos, Quintã, Santo António de Vagos, numa faixa de 50 metros à volta das 

edificações existentes junto ao mesmo, medidas a partir da alvenaria exterior das edificações. -------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2544, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 31/PG-V/09, levantado contra António Augusto Ribeiro, residente na Rua da Corga, n.º 5, 

Lavandeira, Soza, por não ter procedido à gestão de combustível, num terreno que lhe pertence sito à Rua dos 

Cabedelos, Lavandeira, numa faixa de 50 metros à volta das edificações existentes junto ao mesmo, medidas a 

partir da alvenaria exterior das edificações. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2535, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 42/PG-V/09, levantado contra Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 

113, no lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por no dia 20/07/2009 se encontrar a exercer a 

actividade de venda ambulante de produtos hortícolas em cima do passeio na Rua Padre Vicente Maria da Rocha  

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2534, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 37/PG-V/09, levantado contra Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 

113, no lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por no dia 20/07/2009 se encontrar a exercer a 

actividade de venda ambulante de produtos hortícolas em cima do passeio na Rua Padre Vicente Maria da Rocha 

(junto ao BPI), em Vagos estando os respectivos produtos hortícolas num veículo, designado por carroço, 

impedindo a dificultando a circulação dos peões, encontrando-se em lugar fixo e não pelos lugares do seu transito.  

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2538, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 45/PG-V/09, levantado contra Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 

113, no lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por no dia 24/07/2009 se encontrar a exercer a 

actividade de venda ambulante de produtos hortícolas em cima do passeio na Rua Padre Vicente Maria da Rocha 

(junto ao BPI), em Vagos, estando os respectivos produtos hortícolas num veículo, designado por carroço, 

impedindo a dificultando a circulação dos peões, encontrando-se em lugar fixo e não pelos lugares do seu transito.  

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2539, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra-ordenação n.º 46/PG-V/09, levantado contra Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, n.º 

113, no lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por no dia 24/07/2009 se encontrar a exercer a 

actividade de venda ambulante de produtos hortícolas em cima do passeio na Rua Padre Vicente Maria da Rocha 



 

(junto ao BPI), em Vagos e não ter afixado no veículo a indicação do nome, morada e n.º do cartão de vendedora. - 

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

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

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício n.º 39-

P/2009, datado de trinta e um de Julho, a solicitar a atribuição de subsídio no valor de 3.569,79 € (três mil 

quinhentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos) destinado ao pagamento da despesa efectuada com a 

aplicação de manilhas na Rua da Liberdade e Rua do Repouso, conforme factura que anexam. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 3.569,79 € (três 

mil quinhentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), destinado ao pagamento da despesa efectuada 

com a aplicação de manilhas na Rua da Liberdade e Rua do Repouso. ------------------------------------------------------ 

13 – ETPC – ESCOLA TÉCNICO PROFISSIONAL DE CANTANHEDE – PEDIDO DE PARECER – 

CURSO TÉCNICO DE MULTIMÉDIA, NÍVEL III – Presente o ofício datado de 29 de Junho a informar que 

pretendem integrar o Curso Técnico de Multimédia na próxima Candidatura a Novos Cursos /Novas Turmas para o 

triénio 2010/2013. Solicitam ainda que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o curso a que a escola se pretende 

candidatar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 – ROSA DE LURDES BRITES SIMÕES FERREIRA – RECTIFICAÇÃO DE ÁREA DE PARCELA 

ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO – Presente o requerimento de Rosa de Lurdes Brites Simões Ferreira, 

residente na Rua 1.º de Maio, n.º 11, lugar de Sanchequias, Santo André de Vagos, a solicitar que se proceda a 

nova medição do artigo rústico 4909, da freguesia de Calvão, adquirido pela Câmara Municipal por escritura de 

28/05/25009, tendo em conta que a área que serviu de base ao preço não se encontra correcta. ------------------------- 

-------- Presente também o levantamento topográfico do terreno em causa que indicando que o mesmo tem a área 

de 1.641 m2 (mil seiscentos e quarenta e um metros quadrados), dando assim cumprimento à deliberação de 

24/07/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir uma indemnização pelo remanescente da área 

ocupada, num total de 241 m2, pelo valor de 1.291,00 € (mil duzentos e noventa e um euros). ------------------------- 

15 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CICLO – ANO LECTIVO 

2009/2010 – Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina 

Ferreira, datada de 07/08/2009, a dar a conhecer que após apreciação dos boletins de candidatura enviados pelo 

Agrupamento de Escolas de Vagos, apuraram-se os seguintes resultados: -------------------------------------------------- 

• Total de boletins – 524 (quinhentos e vinte e quatro); -------------------------------------------------------------------- 

• Escalão A – 234 alunos (duzentos e trinta e quatro); ---------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

• Escalão B – 197 alunos (cento e noventa e sete); -------------------------------------------------------------------------- 

• Indeferidos – 93 (noventa e três). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Propõe ainda a atribuição de um subsídio de 45,00 € (quarenta e cinco euros) para o escalão A e de 30,00 € 

(trinta euros) para o escalão B. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as listas e submete-las a consulta pública, junto dos 

estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo do Concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, fixar como valores de Escalão: ---------------------------------------------------- 

•••• Escalão A – 45,00 € (quarenta e cinco euros); ------------------------------------------------------------------------ 

•••• Escalão B – 30,00 € (trinta euros); -------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – SISTEMA DE MEDIAÇÃO PÚBLICA – SISTEMA DE MEDIAÇÃO FAMILIAR, SISTEMA DE 

MEDIAÇÃO LABORAL E SISTEMA DE MEDIAÇÃO PENAL – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidenta da 

Câmara datado de 08/08/2009, que aprova a proposta de cooperação, traduzida no projecto de Protocolo de 

Cooperação anexo ao ofício n.º 2667, datado de 09/07/2009, que visa a criação de condições para a instalação dos 

Sistemas de Mediação Pública – Mediação Familiar, Mediação Laboral e Mediação Penal. ----------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o protocolo em nome do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PAULO JORGE DOS SANTOS DE JESUS E ROSA DORINDA GAIO DE JESUS – CEDÊNCIA 

GRATUITA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA EM CANTO DE BAIXO – Presente o 

ofício datado de 03/08/2009, de Paulo Jorge Santos Ferreira e Rosa Dorinda Gaio de Jesus, residentes, 

respectivamente, em Parada de Cima e Aveiro, a solicitar que a Câmara Municipal reconheça que a área de terreno 

que cederam gratuitamente para a abertura e posterior alargamento da Travessa de Santo António/Beco da Cabra, 

em Canto de Baixo, Ponte de Vagos seja considerada para compensação de eventual cedência ou pagamento de 

taxas em operação de futuro loteamento, destaque ou licenciamento de construção. -------------------------------------- 

-------- Informam ainda que o terreno em questão pertencia aos artigos rústicos da freguesia de Ponte de Vagos nºs 

2005 e 2016, e que o comproprietário do artigo 2016, João Batista Gaio Novo, não assina a petição por à data de 

27/07/2009 não se mostrar interessado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer a cedência gratuita, relativamente aos artigos 

2005 e 2016, para efeitos de futuro e eventual loteamento ou destaque. ----------------------------------------------------- 

18 – JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO ABERTO – 

AQUÁTICO SHOW – Requerimento datado de 12/08/2009 a solicitar que a Câmara Municipal autorize a 

cedência de um espaço aberto onde possa montar o seu espectáculo aquático (show aquático de focas e tubarões), 



 

que pretende levar a efeito nos dias 11 a 14 de Setembro próximo. ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizara realização do espectáculo aquático (show 

aquático de focas e tubarões), nos dias 11 a 14 de Setembro de 2009, no Jardim Quinta do Egas e/ou na Praça 

Central da Vagueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – SALA DE MULTIDEFICIÊNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do agrupamento de Escolas de Vagos, datado de 26/08/2009, a informar que a 

sala de Unidade Especializada de Apoio à Educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira congénita do 

Agrupamento, via entrar em funcionamento a partir do dia 01/09/2009, referente ao ano lectivo de 2009/2010, e 

com vista ao seu apetrechamento com o mínimo indispensável para o acolhimento de crianças que irão frequentar a 

referida unidade, solicita a atribuição de um subsídio no valor de 2.884,01 € (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro 

euros, e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que a unidade supramencionada encontra-se enquadrada no “Projecto Caminhando Lado a 

Lado com a Comunidade”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio ao agrupamento de escolas de vagos, 

no valor de 2.884,01 € (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro euros, e um cêntimo), destinado ao apetrechamento 

da Sala de Unidade Especializada de Apoio à Educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira. ---------- 

-------- E quando eram cerca das 15:25 horas, entrou na Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. --------- 

20 – 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO - 

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

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

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 126.000,00 

€, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

21 – 9.º ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

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

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 9ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 50.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 

1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 



 
 
 
 
 
 

 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

22 – 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 07/08/2009 a 

27/08/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – PROC.º N.º 6.2.2.-12/99 - Presente o 

ofício datado de 16/06/2009, da firma GHESA – Ingeniería y Tecnologia, S. A. que anexa documento formal de 

realização de obras na instalação acima mencionada. Presente também o parecer do Sr. Director de Projecto 

Municipal, datada de 17/07/2009, sobre o referido assunto. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não aceitar a proposta da Empresa, que nos foi 

apresentada, nos termos da informação técnica/jurídica, notificando do presente parecer e para nos termos da 

legislação em vigor procederem de acordo com o anteriormente deliberado pela Câmara Municipal, repondo a 

Fonte Cibernética em condições técnicas adequadas para que a Câmara Municipal, possa proceder à recepção 

definitiva da obra, no prazo de 90 dias, sob pena de a Câmara dar como definitiva a sua deliberação de 09/03/2007.  

2 – ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA - LISTA DE 

ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 29/07/2009 que aprovou a “Acta n.º 1” do Júri do Procedimento, que na 

sequência da apresentação das listas de erros e omissões pelos interessados, deu origem à lista de erros e omissões 

aceite, que se encontra anexa à referida acta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – BENEFICIAÇÃO DA RUA DO ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2 15/2008 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente o auto de recepção provisória e 

a conta final de empreitada da obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar os referidos documentos. -------------------------- 

4 – ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-3/2008 – MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHOS - Presente a informação técnica datada de 18/08/2009, na qual é dado a conhecer que o empreiteiro 

da obra supramencionada apresentou um novo Plano de Trabalhos para substituir o vigente, uma vez que houve 

alterações na calendarização dos trabalhos referente à colocação da vedação do muro de betão e respectivos 

acessórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o novo Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de 

Equipamentos e Plano de Pagamentos, de acordo com a informação acima citada. ---------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – DISCUSSÃO 

PÚBLICA – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 31/07/2009, que ordenou a abertura da Discussão Pública do Plano de Pormenor em epígrafe, 

após ter sido dado por concluído o processo de concertação do plano de pormenor. -------------------------------------- 

2 – INFORVIVENDA – CONSTRUÇÕES, LDA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 9/09 - Presente o processo de destaque n.º 9/09, de que é requerente a firma Inforvivenda - 

Construções, Lda., com sede na Rua Eurico de Matos, n.º 425, em Vagos, que requerem destaque de uma parcela 

de terreno num prédio sito na Rua Dr. Mendes Correia da Rocha, em Vagos. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, a viabilização do destaque, uma vez que não se aplica o 

artigo 37º, n.º 10, de aplicação excepcional por força do artigo 37º, n.º 9, sendo de aplicar o artigo 14º, n.º 2, do 

plano de urbanização de Vagos, e porquanto verifica o comprimento do artigo 37º, n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 

demais legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – VICTOR JORGE SANTOS SILVA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 162/2006 - Presente o 

requerimento de Victor Jorge Santos Silva, residente na Urbanização da Corredoura, lote 3, na vila de Vagos, que 

tendo um projecto referente à construção de uma moradia e muros aprovado, para a vila de Soza, vem requerer que 

o muro de vedação seja construído pelo alinhamento do muro a Nascente, uma vez que foi cedido bastante terreno 

para o alargamento da via. Informa ainda que como as manilhas para o escoamento das águas pluviais já se 

encontram instaladas autoriza que se proceda à ligação (através do seu terreno) a uma vala hidráulica ao fundo do 

terreno, na condição da Autarquia se comprometer a executar o muro a Poente. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com os votos favoráveis dos Srs. Vereadores Marco António 

Ferreira Domingues, Engº Vítor Oliveira Santos, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade e Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, com o voto contra do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, aceitar a proposta do requerente. ---- 

D - DIVERSOS 

1 – FAPAS – FUNDO PARA A PROTECÇÃO DOS ANIMAIS SELVAGENS – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO NO PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE HABITATS DUNARES” - Presente a informação da Técnica de Turismo, datada de 

05/08/2009, a qual vem na sequência do ofício remetido pela instituição mencionada em epígrafe, que propõem 

estabelecer com o Município um protocolo de cooperação no ápio ao projecto de Educação Ambiental 

“Conservação e Recuperação de Habitats Dunares”. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o Sr. 



 
 
 
 
 
 

 

Presidente a proceder à assinatura do mesmo, em representação do Município. -------------------------------------------- 

2 - CONSELHO DA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO – PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aguardar pela 

elaboração do Plano tipo, para elaboração do seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas. -- 

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 - SUBSÍDIO PARA APOIO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – RECTIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, rectificar a sua deliberação de Câmara do dia 24/07/2009, com referência ao assunto em epígrafe, 

fazendo constar que os subsídio a atribuir são os seguintes: ------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Areão) - 

7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB da Gafanha da 

Boa-Hora) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); ----------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Escola do 1.º CEB de Cabecinhas) - 7.769,85 € (sete mil setecentos 

e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza (Escola do 1.º CEB de Canto de Baixo) - 7.769,85 € (sete mil 

setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); --------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de 

Lombomeão) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de 

Sanchequias) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de Vagos) - 

7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de Vagos) - 

7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de Vagos) - 

7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Vagueira) – 



 

7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Vagueira 

Norte) – 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); --------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de 

Lombomeão e Escola 2/3 CEB Dr. João Rocha (Pai)) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves 

euros e oitenta e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Jardim-de-Infância de Calvão - Sala 2) – 8.410,99 € (oito mil 

quatrocentos e dez euros e noventa e nove cêntimos); --------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão (Jardim-de-Infância de Gândara) - 8.410,99 € (oito mil 

quatrocentos e dez euros e noventa e nove cêntimos); --------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza (Jardim-de-Infância de Soza) - 8.410,99 € (oito mil quatrocentos e dez 

euros e noventa e nove cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Jardim-de-Infância de da 

Lomba) - 8.410,99 € (oito mil quatrocentos e dez euros e noventa e nove cêntimos); -------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 2.º/3.º CEB - Sala de 

Multideficiência) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); --- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 2.º/3.º CEB - Sala de 

Multideficiência) - 7.769,85 € (sete mil setecentos e sessenta e noves euros e oitenta e cinco cêntimos); --- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Jardim-de-Infância de Calvão - Sala 2, NEE – Necessidades 

Educativas Especiais) – 6.287,23€ (seis mil duzentos e oitenta e sete euros e vinte e três cêntimos); -------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Jardim-de-Infância da Gafanha da 

Boa Hora, NEE – Necessidades Educativas Especiais) – 6.287,23€ (seis mil duzentos e oitenta e sete 

euros e vinte e três cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina (Jardim-de-Infância de Santa Catarina 

NEE – Necessidades Educativas Especiais) – 6.287,23€ (seis mil duzentos e oitenta e sete euros e vinte e 

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

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB da Vagueira, 

NEE – Necessidades Educativas Especiais) – 6.287,23€ (seis mil duzentos e oitenta e sete euros e vinte e 

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

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1º CEB de Vagos) – 

9.000,00 € (nove mil euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 1 de Vagos (Escola do 1º CEB de Vagos) – 

9.745,56 € (nove mil e setecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e seis euros). -------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

 

2 - JAIME DOS SANTOS MARTINS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 53/2008 – Presente o 

processo de obras n.º 53/2008, de que é requerente Jaime dos Santos Martins, residente na Rua Comendador João 

Simões Pandeirada, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, a informar que a construção edificada está de 

acordo com os desenhos existentes no Processo de Obras n.º 79/2000, que deu entrada na Câmara Municipal, 

anteriormente à entrada em vigor do Plano de Urbanização de Vagos, processo que foi registada sob o n.º 421, do 

livro 12, em 02/03/2000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os serviços apliquem a legislação em vigor à data da 

entrada do projecto na Câmara Municipal de Vagos em 02/03/2000, uma vez que, era esta Lei aplicável e não a que 

entrou em vigor em 02/03/2001, por força da Publicação do Plano de Urbanização da Vila de Vagos, dando 

seguimento ao processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - MANUEL DOS SANTOS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 150/77 – Presente o processo de 

loteamento requerido em nome de Manuel dos Santos, titulado pelo alvará n.º 150/77, bem como, o requerimento 

de Nelson Simões dos Santos, residente na Rua Principal, n.º 23, lugar de Tabuaço, freguesia de Ouca, em que 

solicita que seja averbado no processo o novo artigo matricial rústico da freguesia de Ouca, com o n.º 7400, o qual 

é respeitante ao prédio objecto do loteamento titulado pelo alvará acima indicado, bem como o averbamento do 

processo em seu nome. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, rectificando-se o artigo 

matricial rústico, que foi sujeito a loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

4 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES - CEDÊNCIA DE PARCELA – Presente o ofício de Agripino da 

Rocha Domingues, datado de 06/08/2009, residente na Avenida João Grave, n.º 460, Vagos, a requerer que a 

Câmara Municipal delibere, no sentido de reconhecer a cedência de uma parcela de terreno com 300 m2, para 

prolongamento de nova via e que fazia parte do seu artigo matricial n.º 691, da freguesia de Vagos. ------------------- 

-------- Mais requer que lhe seja passada certidão da ocupação administrativa para efeitos fiscais e registrais, onde 

se declare a ocupação da área ocupada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que a cedência é feita com as seguintes condições: --------------------------------------------------- 

•••• Demanda uma indemnização no valor 30,00 €/m2 (trinta euros); -------------------------------------------------- 

•••• Reposição do muro existente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

determinar a área efectivamente ocupada pela construção da Via. ----------------------------------------------------------- 

-------- Remeta-se aos Serviços de Topografia, para determinar a área ocupada com a construção da via em causa. - 

5 - ROSA DE JESUS, MANUEL DA ROCHA FAZENDEIRO JÚNIOR, MARIA LICÍNIA DA COSTA 



 

PITO, RUBENS DE JESUS ROCHA E HELENA MARIA DE ALMEIDA REIS - AQUISIÇÃO DE 

TERRENO - A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir a Rosa de Jesus, Manuel da Rocha 

Fazendeiro júnior, Maria Licínia da Costa Pito, Rubens de Jesus Rocha e Helena Maria de Almeida Reis, 

residentes no lugar e freguesia de Ouca, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 6216, freguesia de Ouca, para 

construção do Parque de Lazer Ouca, na dita freguesia, pelo preço de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos 

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

6 - VITOR JAIME SILVA - OCUPAÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício de Vitor Jaime Silva, datado de 

30/07/2009, a informar que as obras de alargamento da via pública na rua localizada na face lateral do Centro de 

Saúde de Vagos, prejudicaram-no, na medida que retiraram parte da sua propriedade, e solicita que a Câmara 

Municipal proceda à vedação da referida propriedade, como forma de compensação. ------------------------------------ 

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

determinar a área efectivamente ocupada, pela construção da via. ----------------------------------------------------------- 

-------- Remeta-se aos Serviços de Topografia, para determinar a área ocupada com a construção da via em causa. - 

7 - EPADRV - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS - MIMOS DO BOSQUE-UNIPESSOAL, LDA. – Presente o ofício das entidades supramencionadas, 

em que comunicam à Câmara Municipal, que vão cooperar no sentido de proceder à implantação de uma 

infraestrutura, junto daquela Escola Profissional, por forma a criar sinergias de desenvolvimento e partilha de 

esforços, aproveitando os cursos leccionados no complexo escolar, desde animação, turismo, mesa/bar, 

cozinha/pastelaria, entre outros, criando uma interacção bipolar teórico-prática dentro da unidade a instalar. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não vê inconveniente na instalação da 

infraestrutura apresentada pelos requerentes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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


