
ACTA Nº 17/10

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE JULHO DE

2010

--------- No dia 21 de Julho de 2010, pelas quinze horas e trinta 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 dos Senhores Vereadores, Dr. Mário dos Santos Martins

júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques

Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ---------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dada à

presente reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar de férias e da Dr.ª

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, por motivos pessoais. -----------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta n.º

16/10 de 07/07/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues

Regalado, para dizer que se congratulava com os feitos desportivos alcançados nos Jogos da FISEC, sendo Medalha

de Bronze a Patrícia, aluna da EB 2/3, em Ténis de Mesa, e o Colégio de Calvão em Voleibol, e ainda o 5º lugar

alcançado pela Patrícia, em individuais e o Colégio de Calvão, em Basquetebol. ------------------------------------------

ORDEM DO DIA

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de

Julho de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 510.972,72 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento.

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

2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º

CICLOS DR. JOÃO ROCHA (PAIS), VAGOS – Presente o ofício da Associação de pais e Encarregados de

Educação da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. João Rocha (Pai), datado de 22/06/2010, a informar que as receitas

da “V Semana Cultural”, ultrapassaram os objectivos, pelo que a título excepcional, abdicam de qualquer

pagamento por parte da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 - VALÉRIA DOS SANTOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – Presente o ofício da Senhora Valéria dos

Santos, datado de 17/05/2010, residente na Rua dos Primos, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a solicitar

autorização para vender morangos e outros produtos hortícolas (produtos sazonais), no período de fins de Maio a



fins de Setembro, numa carrinha a instalar em terreno particular, sito junto ao Parque de Campismo da Vagueira, da

propriedade do Senhor António Costa e outros. -----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que não vê inconveniente da instalação de uma

carrinha para venda de morangos e outros produtos hortícolas (produtos sazonais), no período de Maio a fins de

Setembro, numa propriedade do Senhor António Costa e outros. -------------------------------------------------------------

-------- Mais deliberou, por unanimidade, notificar a requerente para solicitar autorização e obter cartão de venda

ambulante em local fixo, junto dos serviços da Câmara Municipal de Vagos. ----------------------------------------------

4 - MARIA DA GRAÇA SANTOS FERREIRA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – Presente o ofício da

Senhora Maria da Graça Santos Ferreira, datado de 28/06/2010, a solicitar autorização para a instalação de uma

banca amovível, para venda de regueifas e bolos (que será desmontada ao final do dia), durante os meses de Julho e

Agosto, aos domingos, da parte da tarde, na entrada da Praia do Areão. --------------------------------------------------

-------- Informa ainda, que possui cartão de venda ambulante da Câmara Municipal de Vagos e licença da Capitania

do Porto de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que oportunamente definirá um

espaço adequado e centralizado para o efeito e produzirá mobiliário urbano adequado à venda de produtos na Praia

do Areão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício da

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 01/03/2010, a solicitar um subsídio destinado à aquisição de um

terreno, junto à Igreja Paroquial da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de 15.000,00 € (quinze mil

euros), mediante apresentação da respectiva escritura pública. ---------------------------------------------------------------

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE MATERIAL – Presente o

ofício da junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 21/06/2010, a solicitar material para construção

de um muro, na extrema Vagos/Santo António, em colaboração com a Junta de Freguesia de Vagos, para

alargamento e abertura de um caminho rural, sito no lugar do Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de

Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia,

que caso pretendam executar obras não previstas no Orçamento do Município de Vagos e por isso não cabimentadas

e orçamentadas, deverão apresentar previamente antes das mesmas serem executadas. ------------------

-------- Quanto ao presente assunto, com o qual concordamos, deverá ser reponderado aquando da deliberação do

Plano de actividades e Orçamento, do Município de Vagos para o ano de 2011. -------------------------------------------

7 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 13 ASSISTENTES OPERACIONAIS COM

PERFIL FUNCIONAL DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA – em seguida, foi presente o Despacho



do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 09/07/2010, sobre o assunto supramencionado, que se

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- “Considerando que a Câmara Municipal, na sua reunião de 30/06/2010, deliberou proceder à abertura de

Procedimento Concursal para 13 Assistentes Operacionais com perfil funcional de Auxiliares de Acção

Educativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Considerando que, por mero lapso, não ficou a constar da correspondente acta a designação completa do

júri – efectivos e suplentes – nem o nome do Director do Agrupamento de Escolas de Vagos ou seu

representante; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Determino que o Júri do supracitado Procedimento Concursal seja constituído da seguinte forma: ------------

-------- Presidente: Eng.º António Manuel Costa de Castro, Director do Departamento de Controlo Interno; ---------

-------- Vogais Efectivos: Dr.ª Lina Maria Cruz Ferreira, Chefe da Divisão de Acção Social, e Dr. Paulo Jorge

Abreu Pimentel, adjunto do Director do Agrupamento de Escolas de Vagos, em representação deste; -----------------

-------- Vogais Suplentes: Arq. Pedro Jorge Pousa Ruano de Castro, Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, e

Dr.ª Sandrina Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos. ------------------------------------------------

-------- O primeiro vogal efectivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. --------------

3- Mais determino que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores que não pretendam conservar a qualidade de sujeitos

de relações jurídicas de emprego público constituídas por tempo indeterminado ou se encontrem

colocados em situação de mobilidade especial; -----------------------------------------------------------------

3.2 Tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à actividade

municipal, no caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, por aplicação do disposto

no número anterior, procede-se ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por

tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente

estabelecida, nos termos do n.º 3 do artigo 10º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. --------------------

-------- O presente despacho produz efeitos a partir da presente data, devendo o mesmo ser objecto de ratificação na

próxima reunião da Câmara Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o atrás descrito Despacho, bem como rectificar,

para todos os efeitos legais, a deliberação Camarária, de 30/06/2010, na parte aplicável, mantendo-se tudo o mais o

que naquela deliberação se contém. -----------------------------------------------------------------------------------------------

8 - GATICÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS - CONSTRUÇÃO DE

SALA PARA ACTOS MÉDICOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à

Divisão de Serviços Operativos, para que procedam à reconstrução da Sala de Actos Médicos. ------------------------



9 - GATICÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS - SUBSÍDIO PARA

GESTÃO DO CANIL – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados,

datado de 14/06/2010, a solicitar um subsídio destinado à gestão do Canil Municipal. -----------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal no valor de 475,00 €

(quatrocentos e setenta e cinco euros), destinado à gestão do Canil Municipal, com efeitos a partir de Julho de 2010.

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

10 - GATICÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS - SUBSÍDIO PARA O

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais

Abandonados, datado de 14/06/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio. ----------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à GATICÃO – Associação dos Amigos dos

Animais Abandonados, um subsídio no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). -----------------------------

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria

Marques Ribeiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------

--------“Votámos favoravelmente, porque é a única Associação no Concelho, a tratar esta questão e ao mesmo

tempo, a suprir aquilo que eram competências da Câmara Municipal de Vagos, devendo ainda eleger alguns

mecanismos que permitam afinar os valores do subsídio a atribuir de acordo com aquilo que seriam as

responsabilidades da Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------

11 - CARLA SOFIA MOREIRA GRAMATA CASTRO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE

– Presente o ofício de Carla Sofia Moreira Gramata Castro, residente na Rua Alta Tensão, Gafanha do Areão,

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que no dia 24/03/2010, pelas 05:50 horas, quando circulava na Rua

Principal da Gafanha da Boa-Hora, embateu num buraco, coberto de água, causando estragos na sua viatura, pelo

que solicita uma indemnização pelo referido acidente. -------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a Senhora Carla Sofia Moreira Gramata

Castro, pelos danos causados na sua viatura, no montante de 186,00 € (cento e oitenta e seis euros), mediante a

apresentação de factura e recebido. ------------------------------------------------------------------------------------------------

12 - LUÍSA MARIA SARABANDO DIAMANTINO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE –

Presente o ofício da Senhora Luísa Maria Sarabando Diamantino, datado de 27/01/2010, a informar que no dia

03/01/2010, pelas 11:30 horas, embateu num buraco, na Rua Alta Tensão, Gafanha da Vagueira, freguesia da Boa-

Hora, pelo que solicita um indemnização pelos danos na sua viatura no valor de 745,88 € (setecentos e quarenta e

cinco euros e oitenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a Senhora Luísa Maria Sarabando

Diamantino, pelos danos causados na sua viatura, no montante de 745,88 € (setecentos e quarenta e cinco euros e

oitenta e oito cêntimos), mediante a apresentação de factura e recibo. -------------------------------------------------------



13 - ANTÓNIO MANUEL DE OLVEIRA SILVA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE –

Presente o ofício de António Manuel de Oliveira Silva, datado de 21/01/2010, residente na Rua Nova, n.º 48,

Gafanha da Encarnação, Ílhavo, a informar que no dia 10/01/2010, no sentido da Gafanha da Boa-Hora para a

Gafanha do Carmo, na Rua Alta Tensão, embateu em duas lombas, causando estragos na sua viatura, no montante

de 1.534,48 € (mil, quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos), pelo que solicita uma

indemnização pelos referidos estragos. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Tendo em consideração que a via que refere se acha devidamente sinalizada e que as lombas aí existentes

têm como objectivo exactamente vincular o condutor a uma redução de velocidade acrescida para efeitos de evitar

acidentes nos cruzamentos, obrigando mesmo à paragem em face da sinalização existente, só a improvidência e a

desatenção do condutor, violando as regras de trânsito poderiam conduzir ao acidente e aos danos em causa. --------

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção indeferir o

pedido, porquanto não encontra responsabilidade do Município nos danos causados e ora peticionados e, para o

mesmo se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A. ---------------

14 - HUGO FILIPE JESUS NUNES DIAS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE – Foi presente

o processo respeitante ao pedido de indemnização formulado por Hugo Filipe Jesus Nunes Dias, residente na

Estrada Principal de S. Bernardo Aveiro, no valor de 550, 00 € (quinhentos e cinquenta euros), respeitante à queda

de um pinheiro sobre a sua viatura, no dia 12/01/2010. ------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, arquivar o processo uma vez que nos termos do

art.º 493º do código Civil, é obrigação do proprietário também vigiar as árvores da sua propriedade, sendo da sua

responsabilidade objectiva e solidária, entre proprietário e entidade gestora. ------------------------------------------

15 - ROSA MARIA FERREIRA MARQUES HENRIQUES - AQUISIÇÃO DE TERRENO –

RECTIFICAÇÃO – Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação

camarária de 13/02/2009, no sentido de nela ficar a constar que o Município de vagos adquire uma parcela de

terreno com 490 m2, a destacar do prédio rústico com o artigo matricial n.º 1267, sito no lugar de Carvalhais,

freguesia de Ponte de vagos, concelho de Vagos, e não ½ do referido prédio, como por lapso foi mencionado na

respectiva acta da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 - GRACINDA DOS SANTOS MAIA E OUTROS - AQUISIAÇÃO DE TERRENO – Seguidamente a

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir a Gracinda dos Santos Maia, viúva, e Maria Dulce Maia da

Rocha, filha, c asada com João José de Oliveira Dias, segundo o regime de comunhão de adquiridos, representado

pelo seu filho João José Rocha Oliveira Dias, o prédio rústico situado na freguesia de Soza, concelho de vagos, com

o artigo matricial número 1847, pelo preço total de 1.847,00 € (mil, oitocentos e quarenta e sete euros). ---------------

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



17 - JOGOS MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS – ORÇAMENTO – A Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, aprovar o evento “Jogos Municipais sem Fronteiras”, bem como, os custos relacionados com o

mesmo, estimados no valor de 22.000,00 € (vinte e dois mil euros). ---------------------------------------------------------

18 - 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 02/07/2010 a

15/07/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta

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

B - OBRAS MUNICIPAIS

1 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-18/2008 –

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS E PLANO DE TRABALHOS – Presente a

informação técnica datada de 02/07/2010, a informar que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe apresentou

alterações ao Plano de Pagamentos e Plano de trabalhos, para substituir os vigentes, fixando um prazo de 139 dias

para a sua conclusão. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração do Plano de Pagamentos e

Plano de Trabalhos da empreitada de “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”. -----------------------

2 - CONCURSO PÚBLICO PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO, COM POSTEIOR ARRENDAMENTO

PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – Presente a acta do Júri do Concurso Público para a constituição de direito

de superfície sobre o terreno municipal associado à obrigação de construção de ampliação e remodelação do edifício

dos Paços do Concelho, com posterior arrendamento pela entidade adjudicante, datada de 16/07/2010. -----

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos

Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 votos contra

(dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar as

listas de erros e omissões, de acordo com a informação prestada pelo projectista, arquitecto Paulo Valente, notificar

os correntes e anunciar no Diário da República. ---------------------------------------------------------------------------------

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria

Marques Ribeiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------

-------- “Votamos contra este procedimento, tendo em conta os seguintes pressupostos: ----------------------------------

1. O momento de crise financeira do País; --------------------------------------------------------------------------------

2. O nível de endividamento da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------

3. O facto da qualidade das actuais instalações não aponta para esta prioridade; -----------------------------------

4. E ainda, a existência de outras prioridades bem mais prementes para o normal e equilibrado



desenvolvimento do concelho.” -----------------------------------------------------------------------------------------

C - OBRAS PARTICULARES

1 - LIFRATEL – CAFETARIA, LDA. – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ESPLANADA – Seguidamente foi

presente o processo respeitante ao pedido formulado por LIFRATEL – CAFETARIA, LDA., de Vagos, a solicitar

licença de utilização de 2 esplanadas e um parque infantil, pelo prazo de 5 anos, num terreno pertencente ao espaço

público, situado no jardim São Sebastião, em Vagos. --------------------------------------------------------------------------

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de obras Particulares, datada de 28/06/2010, a Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente nas condições da referida informação técnica, e ainda

na condição de ocupação do citado espaço público seja pelo prazo de um ano, eventualmente renovável por iguais

períodos de um ano, cessando a autorização em 31 de Dezembro de cada ano. -------------------

2 - JOÃO PAULO DA ROCHA MONTEIRO – PROC.º N.º 173/94 – ALTERAÇÕES À LICENÇA – presente

o processo em que é requerente João Paulo da Rocha Monteiro, residente em Vagos, a solicitar, ao abrigo do

disposto no art.º 60º e art.º 88º da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que veio dar nova redacção ao Decreto-Lei n.º

555/99, de 16 de Dezembro, licença especial para conclusão da sua moradia, sita na Rua Dr. João Mendes Correia

Rocha, n.º 1024, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Analisadas as informações técnicas e jurídicas que recaíram sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, aprovar a conclusão da obra e autorizar a emissão da respectiva licença especial para

acabamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - FERNANDO JORGE DOS SANTOS MARTINS E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º

10/1991 – Presente o processo de loteamento n.º 10/1991, a que se refere o alvará de loteamento n.º 12/1991, e em

que é requerente Fernando Jorge dos Santos Martins e outros, a solicitar uma alteração ao respectivo loteamento. ---

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

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de obras Particulares, datada de 08/07/2010, a Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento. ------------------------------------------------

4 - ANA RAQUEL JORGE FEITEIRA E MARIDO, SÉRGIO MIGUEL VIEIRA PINHO – PEDIDO DE

PAGAMENTOS DE PREJUÍZOS – Relativamente a este assunto da Ordem do Dia, a Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade, retirá-lo para que previamente à tomada de decisão a Divisão de Serviços Operativos

proceda à medição e orçamentação sobre a substituição das janelas e portas do alçado posterior virado para o

armazém. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - DINO DOS SANTOS ARCANJO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 160/2007 – Analisada a

informação jurídica, datada de 14/06/2010, que se dá aqui como inteiramente reproduzida para todos os efeitos

legais e cuja fotocópia ficará arquivada no presente Livro de Actas, a Câmara Municipal deliberou, por



unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras n.º 160/2007, em que é titular do processo Dino dos

Santos arcanjo, residente na rua Dr. Luís Rosete, n.º 66, freguesia de Corticeiro de Cima, concelho de Cantanhede, e

o local do prédio situa-se no lugar de Brejeirão, freguesia de Fonte de Angeão, concelho de Vagos. -----------------

6 - JOAQUIM JESUS MIRANDA - DEPÓSITO DE INERTES - VIGIA/SANTO ANDRÉ DE VAGOS –

Presente o processo 1/2000, em que é titular Joaquim de Jesus Miranda, respeitante à exploração de inertes no lugar

de vigia, freguesia de santo André de Vagos. -----------------------------------------------------------------------------

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de gestão Urbanística, datada de 29/06/2010, a Câmara

Municipal deliberou, por unanimidade, declarar o abandono na pedreira, notificar o titular do processo do ponto 2,

da referida informação, bem como informar a DRECentro do ponto de situação do processo. ---------------------------

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Eng.º Mário Santos

Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser Presidente da Direcção da Instituição em causa.

7 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – OBRAS

PARTICULARES - PROC.º N.º 187/07 – Em seguida, foi presente o ofício n.º 128/2010, datado de 28/06/2010,

do Senhor Presidente da Direcção da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar a

isenção de pagamento de taxa respeitante à licença de construção do Centro de Actividades Ocupacionais de

Deficientes – projecto aprovado e financiado pelo POPH, Município de Vagos e a citada instituição. -----------------

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística, datada de 02/07/2010, a Câmara

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -------------------------------------------------------------------

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Eng.º Mário Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões,

reassumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a participação e votação

desse vereador. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - ZON - TVCABO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 76/10 – Continuando, foi presente o Pedido de

Comunicação Prévia n.º 76/2010, em que é requerente ZON TVCabo Portugal, S.A., a solicitar a aprovação do

pedido de comunicação prévia para a construção de uma Estação de Telecomunicações, num terreno situado na Rua

Dez – Urbanização Quinta da Boa-Hora, Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, concelho de Vagos. ---

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico, datada de 18/06/2010, a informação

técnica, datada de 01/07/2010, e a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 09/07/2010, a

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. ---------------------------------------

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

processo de obras particulares n.º 55/2010, em que é requerente João Batista Julião, residente na Rua de Irmã Rita,

n.º 14, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar o licenciamento das

obras de edificação de um edifício destinado a Estabelecimento de bebidas com fabrico próprio de padaria e

pastelaria, habitacional e muro, pelo prazo de 3 anos, num prédio que possui na Avenida Padre Alírio Melo,



freguesia e concelho de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 25/06/2010, a Câmara

Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores

Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 abstenções (dos Senhores

Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar o projecto de

arquitectura, nas condições constantes da referida informação técnica, devendo constar de forma expressa na

autorização de utilização a proibição de venda de bebidas alcoólicas. ----------------------------------------

10 - MANUEL SANTOS NETO NOVO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 02/04 – Seguidamente foi

presente o processo de obras particulares n.º 02/04, em que é titular Manuel dos Santos Neto Novo, residente no

Largo Senhora da Luz, n.º 2, em Ponte de Vagos, a solicitar licença pelo prazo de um ano, para ampliação e

alteração de um edifício destinado a comércio, serviços e habitação, localizado no referido Largo Senhora da Luz. -

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração o estipulado no artigo 47º, n.º 3, do PDM; tendo em

consideração que a pretensão do requerente aí se enquadra de forma clara e não contende com os objectivos

propostos para a UOPG prevista no artigo 65º, n.º 5, do Regulamento do PDM; e ainda, tendo em consideração os

pareceres técnicos, deliberou, por unanimidade, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos

Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 votos contra

(dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), deferir a

pretensão do requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------

1. “A obra em causa ultrapassa o número máximo de pisos previstos para aquela zona, não cumprindo com o

regulamentado no PDM; além disso, não se enquadra no regime de excepção previsto no ponto 3, do artigo

47º, por não respeitar a cércea e não se integrar no tecido urbano; -----------------------------------------

2. O facto de estar inserida numa UOPG permite em termos futuros um tratamento diferenciado para aquela

zona; contudo, não existe neste momento instrumento de planeamento aprovado que suporte este

licenciamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ainda que o artigo 65º do Regulamento do PDM preveja alguns licenciamentos, tememos que esta situação

venha a comprometer os objectivos gerais da UOPG 5, no que diz respeito ao índice máximo de

construção; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. A informação que consta do processo confirma que a obra foi construída de forma ilegal, intencionalmente,

pelo que a Câmara Municipal não deve decidir em favor do prevaricador e condicionar um futuro Plano a

aprovar para aquela área. “-------------------------------------------------------------------------



-------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal declarou o seguinte: -----------------------------------

1. A primeira afirmação da declaração de voto dos Senhores Vereadores do Movimento Vagos Primeiro, está

profundamente errada e é facilmente clarificada por uma leitura do artigo 47º, n.º 3, que prevê

excepcionalmente a possibilidade em colmatação de espaços maioritariamente edificados adoptar as

mesmas regras do edificado nomeadamente, a proposta do requerente tem o mesmo número de pisos do

conjunto de prédios que o antecede, ocupa a totalidade da área da parcela, tal como, os seus anteriores,

alinha pelo mesmo alinhamento, pela mesma volumetria, integrando-se harmoniosamente com o tecido

urbano edificado no quarteirão em questão, dito por outras palavras, cumpre escrupulosamente o estipulado

no artigo 47º, n.º 3, do Regulamento do Novo PDM, cuja excepção foi criada e discutida em Comissão

Técnica de Acompanhamento (CTA), exactamente para dar resposta e solução legal a um conjunto de

edifícios edificados de 1992 a 2002, em violação do PDM então em vigor, e cuja Autarquia não procedeu

ao seu embargo e demolição, repondo a legalidade. O prédio do requerente, apesar de ter iniciado a

construção antes da publicação do Novo PDM, quando iniciou a construção da parte não licenciada, face

ao licenciamento parcial, já eram conhecidas e já o fez de acordo com as novas regras do novo PDM.

Apesar disso, foi objecto de acção de fiscalização e embargo, tendo o embargo sido desrespeitado. Foi

objecto de inspecção por parte dos Senhores Inspectores da IGAL que, quanto ao mesmo, fizeram apenas

recomendações para que o mesmo, tendo acatado o embargo, não desse qualquer uso até ao seu

licenciamento. Aliás, pela IGAL foi dado tratamento idêntico a esta e a mais quatro construções idênticas

no lugar de Ponte de Vagos; -------------------------------------------------------------------

2. Afirma-se depois que o presente licenciamento não assenta em Instrumento de Gestão Territorial,

afirmação que é um profundo disparate uma vez que a UOPG prevista não impede de forma alguma a

gestão urbanística no perímetro urbano consolidado nem sequer nos espaços a urbanizar. O instrumento

que se aplica é exactamente o PDM em vigor; ------------------------------------------------------------------------

3. A terceira afirmação está desprovida de qualquer sentido lúcido, uma vez que é fisicamente impossível um

único edifício que, diga-se, é idêntico aos que antecede, possa por em causa índices, indicadores e

parâmetros urbanísticos em toda a área da UOPG 5. Aliás, a excepção prevista no artigo 47º, n.º3, só se

aplica àquele espaço específico e a nenhum outro, porquanto mais nenhum outro constitui um espaço

urbano maioritariamente edificado com aquela cércea, ocupação de lote e alinhamento. ----------------------

4. Relativamente à quarta afirmação a mesma só seria válida se houvesse autoridade moral dos mesmos para

a proferir, porquanto os mesmos tiveram a sua participação directa ou indirecta na elaboração e revisão

num conjunto de PMOT’S que privilegiaram mais de 90 % dos prevaricadores do Concelho de Vagos. A

título de exemplo, a Revisão do Plano de Pormenor da Vagueira e elaboração do Plano de Urbanização de

Vagos. Fazia sentido, isso sim, que em primeira linha tivessem defendido a demolição das centenas de



construções erigidas no concelho de 1992 a 2002, ou pelo menos de 1992 a 1998. -----------------------------

11 - ALCINO FERREIRA COLCHETE - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR - PROC.º N.º

11/10 – Presente o processo n.º 11/10, em que é requerente Alcino Ferreira Colchete, residente na Rua Mato

Rendeiro, n.º 7, em Ouca, a solicitar a revogação do acto inicial que aprovou o destaque de uma parcela de terreno

situada na Rua Mato Rendeiro com a Estrada Real, lugar e freguesia de Ouca, em virtude de ter apresentado um

novo pedido para emissão de certidão de destaque. -----------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, após analisar a Informação Técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de

02/07/2010, deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -----------------------------------------------------------------

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui

presentes e por mim _______________________________________ Chefe da Divisão Administrativa, tendo

terminado a reunião às dezanove horas. -------------------------------------------------------------------------------------------


