
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 18/13, de 6 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 18/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE AGOSTO DE 2013 

 

--------- No dia 6 de agosto de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores Vereadores, dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e eng. Helder Bruno Ferreira 

Rocha. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ----------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente informou o órgão executivo que ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na 

reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada ao início da reunião pelos senhores Vereadores dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de Oliveira Ramos, os quais vieram a comparecer mais tarde, conforme se 

mencionará no local próprio da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou, que justificava a falta dada pela senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se 

encontrar de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na 

Ordem do Dia da presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os seguintes assuntos:  

1 – MAISVAGOS – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 2/2012 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A 

REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

 

2 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

POLICIAMENTO, NO ÂMBITO DO EVENTO VAGOS OPEN AIR 2013 ------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, aguardar que houvesse o quórum necessário para o cumprimento do disposto art.º 

83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de agosto de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 56.823,01 € (cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e três euros e um cêntimo). ------------------------- 

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

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

2 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – AUTO-STOPS ----------------------- 

Presente comunicação do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datada de 09 de julho e com 

registo de entrada a 15 de julho, ambas de 2013, a informar das datas dos dois auto-stops a realizar em 2013, a 

saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 14 de julho --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 11 de agosto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – LAURINDO JORGE DE JESUS QUINTANEIRO – PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE VIAÇÃO 

– PARADA DE CIMA – FONTE DE ANGEÃO -------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição/reclamação do senhor Laurindo Jorge de Jesus Quintaneiro, datada de 09 de julho de 2013; -- 

• Relatório de participação de acidente de viação e fatura nº 201300071939, emitidos pela GNR (Guarda 

Nacional Republicana), em 03 e 05 de julho de 2013, respetivamente; ---------------------------------------- 

• Orçamento da oficina Auto Quintafeira, datado de 28 de junho de 2013. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o senhor Laurindo Jorge de Jesus Quintaneiro, de 

que deverá dirigir à AdRA o presente pedido, porquanto é aquela entidade a dona da obra e responsável pelos 

trabalhos que andam a ser executados na via pública. ----------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGI proceder em conformidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E quando eram cerca das 15:23 horas deu entrada na sala de reuniões o senhor Vereador dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos. As deliberações que se seguem contaram com a participação e votação desse Vereador. ---------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 – VITOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES – PEDIDO DE REFORÇO DE INDEMNIZAÇÃO - 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição do senhor Vitor Manuel Figueiredo Guimarães, registada nesta Câmara Municipal em 28 de 

junho de 2013, a solicitar o reforço do valor da indemnização atribuído, no valor de 9.372,08 € (nove 

mil, trezentos e setenta e dois euros e oito cêntimos); ------------------------------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 2803, datada de 01 de julho de 2013; ------------------------------------------ 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, datado de 17 de julho de 2013; -------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos de abstenção dos senhores Vereadores drª Dina 

Maria Marques Ribeiro e dr. Paulo César de Oliveira Ramos, tendo em consideração as deliberações de 09 de 

maio de 2008 e de 22 de setembro de 2006, que se reforce a indemnização atribuída a Vitor Manuel Figueiredo 

Guimarães para construção de nova habitação, por força da deliberação de 09 de maio de 2008, em 9.372,08 € 

(nove mil, trezentos e setenta e dois euros e oito cêntimos), nada mais havendo a pagar. ------------------------------ 

Mais deliberou, notificar os herdeiros e co-proprietários, irmãos do requerente, no prédio descrito sob o artigo 

matricial nº 576, urbano, da freguesia de Vagos da divisão/operação de destaque promovida por despacho da 

senhora Vice Presidente, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, do dia 19 de julho de 2012 e dos seus termos, 

áreas e confrontações para reclamarem ou se oporem, querendo, no prazo de 10 dias seguidos. ---------------------- 

Deliberou ainda, pela mesma maioria, apresentar proposta para compra e venda da quota parte daquele conjunto 

de herdeiros e co-proprietários no prédio identificado pelo valor de aquisição de 125.000,00 € (cento e vinte 

cinco mil euros), e para no mesmo prazo informarem se aceitam a presente proposta de compra e venda. ---------- 

Deve a Secção de Património da DAJ proceder em conformidade. -------------------------------------------------------- 

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

5 – TOPONIMICA – ALTERAÇÃO DE NOME DE ARRUAMENTO – “AVENIDA DO PARQUE DE 

CAMPISMO” PARA “AVENIDA JOÃO DAS NEVES CORTICEIRO” – GAFANHA DA BOA HORA -- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição do senhor Arlindo das Neves, datada de 19 de julho de 2013 e com registo de entrada em 23 

de julho de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 24 de julho de 2013. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer sobre o presente assunto à Junta de Freguesia 

da Gafanha da Boa Hora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deve a Secção de Expediente Geral da DAJ proceder em conformidade. ------------------------------------------------ 

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

6 – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE 

REFORÇO DE SUBSÍDIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicações da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, datadas de 28 de 

novembro de 2012 e 19 de julho de 2013, a solicitar reforço de subsídio à Comissão Fabriqueira de 

Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade que a DF (Divisão Financeira) anexe ao processo cópia dos 

documentos comprovativos da despesa das obras da igreja. Mais deve a DF (Divisão Financeira), informar sobre 

os fundos disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

7 – CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO (CEI) E CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO + (CEI+) – 

PROPOSTA DE CANDIDATURA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Proposta de Candidatura da técnica superior, drª Lina Ferreira, datada de 26 de julho de 2013; ------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada para efeitos de candidatura, 

devendo uma vez, e se aprovadas as candidaturas, serem objeto de revalidação para efeitos e termos da LCPA 

(Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), pela Câmara Municipal. --------------------------------------- 

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

8 – ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OUCA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

TAXAS PARA BAILES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Email, datado de 16 de julho de 2013, a solicitar licença para arraial e licença para ruído para o dia 28 

de julho pelas 15 horas, para realização de festival de folclore da Associação Arco. Solicita ainda a total 

isenção de taxas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador Marco António Ferreira Domingues, datado de 22 de julho de 2013. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar das taxas respetivas. ----------------------------------------- 

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

9 – TOPONIMICA – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE ARRUAMENTO – VAGOS ------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Junta de Freguesia de Vagos, datado de 24 de julho de 2013, a solicitar que seja atribuído à 

rua que sai da Rua da Senhora e termina na Rua dos Sargidos, o nome de Comendador José Lino da 

Rocha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Nota biográfica de José Lino da Rocha; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 26 de julho de 2013. - 

Tendo em consideração que a presente proposta propõe a “desnomeação” parcial da Rua dr. Ângelo Vidal de 

Almeida Ribeiro podendo a Rua dos Sargidos ser alternativa. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia de Vagos que submeta à 

Assembleia de Freguesia a sua proposta e contra proposta ora apresentada ---------------------------------------------- 

Deve a Secção de Expediente Geral da DAJ proceder em conformidade. ------------------------------------------------ 

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

10 – STAL – CARTA ABERTA AOS AUTARCAS ---------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Carta aberta ao senhor Presidente da Câmara Municipal e subscrita por vários trabalhadores desta 

autarquia, com o registo de entrada de 26 de julho de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 26 de julho de 2013. - 

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

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

11 – PLANO ALTERNATIVA SAÚDE (PAS) – ASSINATURA DA ADENDA AO PROTOCOLO DE 

PARCERIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação camarária datada de 16 de julho de 2013; ------------------------------------------------------------ 

• Protocolo de Parceria PAS/CMV/SCMV; -------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12 – CENTRO SOCIAL DE FONTE DE ANGEÃO – RETIFICAÇÃO DE PROTOCOLO ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais. ------- 

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

13 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2013/2014 ---------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 18/13, de 6 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do secretário senhor dr. Bruno Marques, datada de 30 julho de 2013, apresentando o Plano 

de Transportes Escolares – Ano Letivo 2013/2014; --------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 31 de julho de 2013; ---------------------------------- 

• Informação do CDF, datada de 01 de agosto de 2013. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares 2013/2014. ---------- 

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

14 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL 

S.A. – ADITAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Aditamento ao Protocolo celebrado entre o Município de Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral, S.A., 

em 03 de novembro de 2006; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do secretário senhor dr. Bruno Marques, datada de 31 julho de 2013; --------------------------- 

• Informação de compromisso n.º 3297, datada de 01 de agosto de 2013; --------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 31 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Aditamento ao Protocolo entre o Município de 

Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral, S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

15 –“BRISAS DE VAGOS” – COMÉRCIO DE PÃO E PASTELARIA, LDA – RECLAMAÇÃO: 

ARMINDO FERNANDES E OUTRO - O senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou Resolução 

Fundamentada, datada de 22 de julho de 2013, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 

“Resolução Fundamentada 

1. A Câmara Municipal de Vagos foi citada, em 15 de julho de 2013, de que Brisas de Vagos – Comércio de 

Pão e Pastelaria, Ld.ª, requerera, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, onde foi averbada 

sob o n.º 572/13.0BEAVR, procedimento cautelar de suspensão de eficácia da deliberação da mesma 

Câmara, de 04 de Junho de 2013, sobre o “Assunto N.º 314/13”, tomada na Reunião de 04 de Junho de 

2013. 

2. Esta deliberação, tomada por unanimidade, consistiu em ordenar a cessação da atividade e o encerramento 

provisório do estabelecimento sito na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Bloco F, n.º 384, rés do chão 

direito, em Vagos, por não ter sido verificada a condição de que dependeu a autorização de utilização e 

funcionamento do mesmo estabelecimento, qual era a do cumprimento dos n.os 2 e 3 do art.º 8.º e do n.º 3 do 

art.º 4.º do Regime Legal Sobre a Poluição Sonora (ou Regulamento Geral do Ruído), aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. A entidade exploradora do referido estabelecimento nunca 

apresentou o segundo certificado de conformidade acústica a efectuar após o início da laboração do mesmo 

estabelecimento, pelo que nunca fez verificar a condição de que dependia a referida autorização de 

utilização e funcionamento n.º 2/2006, de 17 de Fevereiro de 2006. 

3. O recebimento da citação para o procedimento cautelar mencionado em “1.” implica que a Câmara 

Municipal de Vagos não inicie ou não prossiga naquelas ordem de cessão da atividade e encerramento do 

estabelecimento, a menos que, em quinze dias, tome resolução fundamentada, assente na grave lesão do 

interesse público que lhe cumpre acautelar e promover, no âmbito das suas atribuições e competências, o 

qual resultaria do diferimento da execução da sua deliberação, tudo em conformidade com o disposto no 

art.º 128.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA). 

4. Por outro lado, reunindo a vereação da Câmara Municipal na primeira e na terceira terças-feiras de cada 

mês, ocorre que a próxima reunião terá lugar em 06 de Agosto de 2013, já depois de decorrido o prazo de 

quinze dias que o referido art.º 128.º, n.º 4, do CPTA concede para a eventual tomada de resolução. 

5. No caso vertente, é fora de dúvida que nunca foi feita verificar, nem pelo titular original nem por aquele a 

favor de quem, em 20 de Agosto de 007, o alvará de utilização e funcionamento n.º 2/2006 foi averbado – a 

Brisas de Vagos – Comércio de Pão e Pastelaria, Ld.ª –, a condição a que a validade e a eficácia deste 

último ficaram, desde o início, sujeitas, isto é, nunca foi apresentado o certificado de conformidade acústica 

do ruído emitido pelo estabelecimento, em actividade, com as disposições legais em vigor. Por conseguinte, 

o estabelecimento não se encontra nem alguma vez se encontrou dotado de válido e eficaz alvará de 

funcionamento e utilização, pesem embora as insistências da Câmara Municipal de Vagos no sentido de o 

titular do alvará apresentar este certificado. 

6. Por outro lado, um casal condómino do mesmo Bloco F, n.º 384, da Rua Padre Vicente Maria da Rocha, em 

Vagos, apresentou reclamação contra a emissão de ruídos e de odores a partir do estabelecimento, em 

laboração. Esta reclamação foi, inclusive, recentemente instruída com relatório elaborado pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil que atestava o não cumprimento, no dito estabelecimento, das 

disposições legais vigentes em matéria de ruído. 

7. A legalidade urbanística constitui pilar estruturante do desenvolvimento urbano e é garantia do direito de 

todos os cidadãos a uma sã e harmoniosa qualidade de vida, e os direitos ao descanso, privacidade e 

integridade física acham-se consagrados na Constituição como direitos fundamentais. Constitui dever 

essencial das Câmaras Municipais assegurar o controlo preventivo dessa legalidade, por uma face e reagir 

repressivamente contra a sua violação, por outra. 

8. Sucede, por outro lado, que, conforme se consignou no preâmbulo do mencionado Decreto-Lei n.º 
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292/2000, “a poluição sonora constitui um dos principais factores de degradação da qualidade de vida das 

populações. A atestá-lo está a conflitualidade social gerada por situações ligadas ao ruído”. Na 

decorrência desta preocupação, o art.º 3.º deste diploma impôs que as actividades ruidosas permanentes já 

instaladas aquando da sua entrada em vigor tinham que ser, no prazo de um ano, adaptadas às prescrições 

do Regime Legal Sobre a Poluição Sonora que aprovou. 

9. É de sublinhar, igualmente, que, no caso vertente, não se verifica qualquer conflito entre o poder-dever da 

Câmara Municipal de prosseguir a legalidade urbanística e de zelar pela não produção de emissões 

ruidosas, por um lado e o direito da requerente do procedimento cautelar de exercer a sua actividade no 

estabelecimento e de o manter aberto ao público, por outro. Na verdade, é pacífico que esta última não é 

titular de qualquer situação jurídica que o Direito acautele, pela rigorosa razão de que não dispõe, nem 

nunca dispôs, de alvará válido e eficaz para o exercício, no mesmo estabelecimento, das atividades a que 

nele se dedica, uma vez que nunca – nem inicial nem posteriormente, na sequência das insistências feitas 

nesse sentido – fez verificar a condição a que ficou sujeito o alvará que lhe foi atribuído. 

10. Neste quadro, constatando-se, à uma, a não verificação, pelo titular do alvará n.º 2/2006, da condição de 

que ficou dependente a validade e a eficácia deste último e, à outra, o incumprimento das disposições legais 

sobre ruído na laboração do estabelecimento que foi objecto do mesmo alvará e considerando-se, ainda, 

que este incumprimento levou já à dedução de reclamação por parte de vizinhos que, comprovadamente, 

foram afectados por emissões ruidosas não permitidas por lei, surge claro que o interesse público, nas suas 

dimensões de tutela da legalidade urbanística e de garante contra a poluição sonora, resultaria muito grave 

e intoleravelmente postergado acaso se não procedesse imediatamente à execução da deliberação tomada 

na Reunião n.º 14/2013, de 04 de Junho de 2013, sobre o Assunto n.º 314/13. 

Por fim, mas não menos relevante, foram comunicados aos presentes autos duas decisões judiciais, 

sentença condenatória dos reclamados exarada e extraída dos autos da Comarca do Baixo Vouga, Juízo de 

Grande Instância Cível – Juiz 2, e despacho de rejeição liminar, por extemporaneidade, do recurso de 

apelação da mesma, titulares e representantes da requerente na presente providência cautelar, que 

conduzem, de igual modo, ao encerramento do estabelecimento. 

Assim, com os fundamentos expostos e com o intuito de prevenir os graves prejuízos para o interesse 

público decorrentes da solução oposta, tomo a resolução de não suspender a execução da deliberação 

unânime de encerrar provisoriamente o estabelecimento identificado supra (em “2.”) e de submeter, para 

ratificação, esta resolução, à Vereação, na reunião que decorrerá em 06 de Agosto próximo. 

Ratificada esta resolução, deverá a mesma ser imediatamente remetida aos autos de procedimento cautelar 

de suspensão de eficácia de acto administrativo que, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 18/13, de 6 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

pendem termos sob o n.º 572/13.0BEAVR. 

Vagos, 22 de julho de 2013. O Presidente da Câmara Municipal, (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)”. -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do senhor Presidente, que aprovou a 

Resolução Fundamentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que a mesma seja remetida aos autos de procedimento cautelar de suspensão de eficácia de ato 

administrativo que, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, pendem termos sob o nº 572/13.0BEAVR. - 

Deliberou ainda, notificar da resolução os interessados, “Brisas de Vagos” – Comércio de Pão e Pastelaria, Lda, 

e Armindo Fernandes e outro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE AGOSTO --------------------------------------- 

Presente informação do senhor CDF, de 01 de agosto de 2013 propondo o aumento temporário de fundos 

disponíveis no montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros) por conta de receitas próprias de dezembro, 

300.000,00 € (trezentos mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra da senhora Vereadora dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento 

temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. ------------------------------------- 

À Divisão Financeira para procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DO MUNICÍPIO DE 

VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – para 

aquisição de serviço de “Advocacia e Representação em Juízo do Município de Vagos”, para os processos 

judiciais que correm no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, n.ºs: ----------------------------------------------- 

• 549/12.2 BEAVR – AA – Encobarra – Engenharia e Construções, Ldª; --------------------------------------- 

• 395/13.6 BEAVR – AA – Licínio Ramos, Lda; -------------------------------------------------------------------- 

• 501/13.0 BEAVR – RR – Manuel Maia; ---------------------------------------------------------------------------- 
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• 572/13.0 BEAVR – AA – Brisas de Vagos – Comércio de Pão e Pastelaria, Lda. ---------------------------- 

Dando assim cumprimento à deliberação camarária de 16 de julho de 2013. -------------------------------------------- 

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

18 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NO TRABALHO ------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de “Medicina no Trabalho”. ---------------------------------------------------------------------- 

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

19 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 (SEIS) AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA --- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – para 

aquisição de “Prestação de Serviços de 6 (seis) Auxiliares de Ação Educativa”. ---------------------------------------- 

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

20 – INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA – DAVID DOS SANTOS MARTINS – TRAVESSA DAS 

CANAS – SANTA CATARINA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Duas comunicações de Duarte Gama e Associados, Sociedade de Advogados, R.L., datadas de 02 de 

novembro de 2012 e 10 de maio de 2013, propondo o pagamento de uma indemnização compensatória 

pela ocupação, pela Câmara Municipal de Vagos, de 146 m2 de terreno; ------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 30 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao senhor Vereador, eng.º Helder Bruno 

Ferreira da Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA E 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO 
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PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2013 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

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 

7ª alteração ao orçamento de despesa do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante de 143.000,00 € (cento e quarenta e três mil euros), e ainda ratificar a 5ª alteração ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 03 folhas, assinados e rubricados pela Câmara 

Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos 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, ficam a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------- 

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

E quando eram cerca das 16,44 horas entrou na sala de reuniões o senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues 

Regalado. As deliberações que se seguem contaram com a participação e votação desse Vereador. ----------------- 

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

22 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

23 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e da Divisão Administrativa e 

Jurídica (Expediente Geral), no período de 11 a 31 de julho, ambos do ano 2013, cuja relação discriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ----------------- 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – PROC. DIA – E01/2013 – APROVAÇÃO DO PSS 

– RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente PSS (Plano de Segurança e Saúde), respeitante à empreitada “Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 15 de 

julho de 2013, que aprovou parcialmente o PSS da empreitada supra citada. -------------------------------------------- 

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

2 – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3ª FASE – PROC. DIA – E05/2012 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor eng. José Silvestre, datada de 10 de julho de 2013; ------------------------------------- 

• Parecer do CDGI, datado de 11 de julho de 2013; ----------------------------------------------------------------- 

• Auto de Receção Provisória, datado de 04 de julho de 2013. ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da empreitada supra 

citada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC. E02/2013 – ATA Nº 1 (PRONÚNCIA DO 

ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA AOS ERROS E 

OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS INTERESSADOS) RATIFICAÇÃO ------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente datado de 16 de julho de 2013; ------------------------------------------------- 

• Ata nº1do júri do procedimento, constituído pelos senhores, eng.º Jorge Almeida, dr. Nuno André e 

engº José Silvestre, datada de 16 de julho de 2013 e que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“ACTA Nº 1 (Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões 

identificados pelos interessados)“Construção do Pontão das Malhadas” 

Aos dezasseis dias do mês de julho do ano dois mil e treze, pelas 11,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 04 de junho de 2013, na sequência das Listas de Erros e 

Omissões apresentadas pelos interessados. 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se 

consubstancia no novo Mapa de Quantidades. Documento que faz parte integrante da presente Acta; 

2. Manter o Preço Base em 191.107,00 € (cento e noventa e um mil, cento e sete euros); 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 22/07/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 
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Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros intervenientes neste acto. (Eng.º Jorge Almeida), (Dr. Nuno André), (Eng.º José 

Silvestre)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 16 de 

julho de 2013, que aprovou a Lista de Erros e Omissões da empreitada supra citada. ---------------------------------- 

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

4 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROCESSO N.º DEU 02/2010 -

ADJUDICATÁRIO – FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação do adjudicatário, datada de 28 de junho de 2013, apresentando lista de erros e omissões; - 

•  Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, datada de 10 de julho de 2013, anexando proposta 

de trabalhos de suprimento de erros e omissões n.º 3 e ficha de controlo de custos; ------------------------- 

• Parecer do CDEP de 12 de julho de 2013, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 

«Sr. Presidente: Concordo c/ a informação. 

A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões deverá ser submetida à apreciação/decisão 

da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro. Mais se julga conveniente que a Divisão 

Administrativa e Jurídica proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao 

Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do 

artigo 378.º do CCP, anexo ao DL n.º 18/2008, de 29/01.» ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões; ----------------------------------------- 

• Que o técnico superior jurista dr. Pedro Samagaio, proceda à notificação do projetista para efeitos do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do CCP; ------------------------------------------------------------ 

• Que a DEP dê conhecimento ao empreiteiro de que a execução dos trabalhos aprovados só deverá 

ocorrer após outorga do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS NA AV. JOÃO GRAVE – PROC. 6.2.2 – 

07/2002 – CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS ------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação da empresa POAL, representada pelo senhor Gualter Teixeira, datada de 06 e 13 de junho 

de 2012 a solicitar o cancelamento das garantias bancárias. ----------------------------------------------------- 

• Informação técnica do CDIA, datada de 15 de junho de 2012; -------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 04 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a DF (Divisão Financeira), restitua ao adjudicatário as 

quantias retidas como garantia e promova pela forma própria, a extinção das cauções prestadas. -------------------- 

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

E, quando eram 16 horas e 56 minutos, a senhora Vereadora dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se 

definitivamente da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ABILIO BARROS OLIVEIRA – PROC.º 123/05 – ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO: 01/2011 – GAFANHA DA VAGUEIRA, GAFANHA DA BOA HORA – 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE ------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informações da DGU e do jurista dr. Pedro Samagaio, ambas de 30 de abril de 2013; ---------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de julho de 2013. ----------------------------------- 

Tendo em consideração que os fundamentos da exposição não abalam a intenção de declarar a caducidade por 

parte da Câmara Municipal de Vagos, deliberou-se, por unanimidade, declarar a caducidade do presente 

procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E, quando eram 17 horas e 03 minutos, o senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos, ausentou-se da 

sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação e votação. ------- 

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

2 – EMANUEL DE JESUS SIMÕES E OUTROS – PROC.º 412/83 – SANCHEQUIAS – SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, eng.ª Guida Caniceiro, datada de 08 de julho de 2013; --------------------- 

• Parecer da CDGU, datada de 11 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 24 de julho de 2013. ----------------------------------- 

Tendo em consideração que a presente proposta tem enquadramento legal e não há oposição da maioria dos 

proprietários do loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente e aprovar a presente proposta 

de alteração ao loteamento nas condições constantes do parecer da DGU de 08 de julho de 2013, sob os nºs 1, 2 e 

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – MÁRIO MANUEL PEDROSA SILVA – PROC.º 1/03 – VAGOS – ALTERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO – AFASTAMENTO DE MURO AO EIXO DA VIA ---------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição do requerente, datada de 16 de maio de 2013; -------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 10 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do requerente, tendo em consideração a 

harmoniosa inserção com o edificado, quer a norte quer a sul do seu prédio, sob condição de o mesmo apresentar 

ónus de renúncia a indemnização caso a Câmara Municipal de Vagos decida de futuro dar execução ao perfil 

previsto no Plano de Urbanização da Vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – ALEXANDRE LIBÓRIO DIAS PEREIRA E OUTRO – PROC.º 4/03 – PRAIA DA VAGUEIRA – 

GAFANHA DA BOA HORA – LOTEAMENTO DE TERRENO ---------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informações da DGU, datadas de 24 de maio e 24 de julho, ambas de 2013; ---------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 25 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente processo, para que os serviços da DGU 

enquadrem a presente proposta no âmbito do POOC em vigor e informem se a mesma reúne condições para a 

sua aprovação ou não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

E, quando eram 17 horas e 22 minutos, o senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos, reentrou na sala 
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de reuniões. As deliberações que se seguem contaram, portanto, com a sua participação e votação. ----------------- 

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

5 – ROCAE, LDA – PROC.º 262/89 – PONTE DE VAGOS – ALTERAÇÃO DE UNIDADE 

INDUSTRIAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 10 de julho de 2013; ------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 11 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente processo, para que os serviços da DGU 

informem se a pretensão reúne condições para a sua aprovação ou não. -------------------------------------------------- 

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

6 – MÁRIO ROCHA SILVA – PROC.º 2/11 – VAGOS – CONSTRUÇÃO DE APOIO AGRICOLA -------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 18 de junho de 2013; ------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datada de 21 de junho de 2013; --------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 10 de julho de 2013; ------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar Mário Rocha Silva, para vir aos autos, em promoção 

da reposição da legalidade requerer o licenciamento do edifício de apoio agrícola de que é titular, sob pena de 

não o fazendo, a Câmara Municipal de Vagos vir a deliberar a reposição da legalidade pela via da demolição e 

sob esta cominação, no prazo de 60 dias seguidos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – CARLOS NUNES FERREIRA – PROC.º 181/09 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA 

HORA – LOCALIZAÇÃO DE TERRENO EM DOMINIO HÍDRICO --------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição do requerente, datada de 05 de junho de 2013; -------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 03 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 09 de julho de 2013; ------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à DGU, para elaborar informação sobre as questões 

solicitadas pelo requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – MANUEL DUARTE ROCHA NOVO – PROC.º 30/88 – PONTE DE VAGOS – ALTERAÇÃO DE 

AFETAÇÃO DO LOTE 3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 29/88 -------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Cópia da deliberação camarária, tomada em reunião de 02 de julho de 2013; --------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 11 de julho de 2013; ------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para vir ao processo requerer a nulidade 

do procedimento e a recuperação dos atos, peças e taxas praticadas e pagas, para efeitos de dar prosseguimento 

ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – MAISVAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. – OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO – PROC.º 2/11 – PES – SOZA -------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição da requerente, datada de 17 de junho de 2013 que anexa Certidão Permanente da 

Conservatória do Registo Predial de Vagos; ----------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 18 de julho de 2013. ------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 26 de julho de 2013, ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de obras de urbanização e taxas, no cumprimento do 

Plano de Pormenor e da deliberação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

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

10 – JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA – PROC.º 79/11 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO ------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 15 de julho de 2013. ------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 16 de julho de 2013; ---------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 17 de julho de 2013, ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prescindir da cedência das áreas de logradouro, devendo o 
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proprietário ou promotor da construção, compensar o Município pela não cedência das mesmas. -------------------- 

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

11 – POLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS – ELABORAÇÃO DE PLANO DE PORMENOR ---- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 02 de agosto de 2013; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 02 de agosto de 2013. --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar inicio ao procedimento da elaboração de Plano de 

Pormenor para o Pólo Industrial de Ponte de Vagos. Devem os serviços da DGU elaborar os respetivos 

documentos com os termos de referência. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12 – PRILUX – COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA – LOTEAMENTO – 1/2013 

– POLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------ 

Presente Minuta do Contrato de Urbanização no âmbito do processo de loteamento nº 1/2013, que a seguir se 

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

“MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 1/2013 

Entre: 

MUNICÍPIO DE VAGOS, nipc 506912833, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal e 

doravante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE, e 

PRILUX - COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA., nipc 502703113, representada neste acto pelos 

seus sócios e gerentes, designada por SEGUNDA OUTORGANTE. 

Considerando que: 

A) A requerente PRILUX- COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA. faz parte do Grupo J. 

PRIOR que recentemente iniciou vários procedimentos administrativos para 

licenciamento/regularização do conjunto industrial, composto por várias construções existentes 

desde a década de 1970, aproveitando a oportunidade para encetar, de igual modo, obras de 

beneficiação, de ampliação ou de construção nova das suas instalações industriais, sitas no lugar 

de Cabeço de Chaves, na freguesia de Ponte de Vagos; 

B) A requerente pretende, com o presente pedido, construir uma nova unidade industrial confinante 

com a sua nave industrial existente, emparcelando parte do prédio rústico onde se instalou em 

1997 e vários prédios rústicos que adquiriu para o efeito, confinantes entre si e com aquele prédio 
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urbano existente, licenciado pelos Alvarás n.º 256/1997 e n.º 137/2008;  

C) O prédio resultante do presente loteamento, embora destacado em lote, por surgir no tardoz de 

uma construção e em frente de outras, visa aproveitar as sinergias, as inter-relações industriais e 

o percurso contínuo do processo de fabrico das empresas do seu Grupo J. PRIOR, que 

recentemente, pelo Alvará n.º 104/2011, licenciou nova nave industrial que se acha a confinar com 

caminho municipal com o qual também confina a proposta agora licenciada;  

D) Por esta via se obtém, para as empresas do Grupo J.PRIOR no qual a requerente se integra, um 

conjunto industrial, composto pelas naves industriais e pelos serviços partilhados, organizado de 

forma sequencial e articulada entre si, interrompido apenas pelo caminho municipal existente; 

Considerando ainda que: 

E) A requerente pretende obter licenciamento nas condições e em circunstâncias idênticas às 

conferidas pelo Alvará n.º 104/2011, por ter em frente à sua parcela infra-estruturas semelhantes 

às daquele, sendo apenas diferente a caracterização do solo industrial, já que, apesar de se tratar 

de áreas confinantes, o primeiro encontra-se qualificado como espaços industriais e o segundo 

(sobre o qual incide a presente pretensão) como espaços para indústria; 

F) Não obstante este facto, e apesar de a propriedade ser aqui exclusivamente privada, a área objecto 

da pretensão se integrar em solo urbano, numa zona de transição entre categorias de espaço 

industrial, visando o interessado a “ampliação” da sua instalação industrial já existente, 

licenciada e a laborar, de forma a assegurar a sua articulação e proximidade com o conjunto 

industrial em que se integra;  

G) A operação em causa não prejudica nem onera o planeamento e ordenamento do espaço restante, 

conformando-se com o Estudo de Base que a Câmara Municipal aprovou e para onde predefiniu 

um conjunto de regras estruturantes daquele solo; 

H) A operação em causa cumpre ainda o regulamentado nos artigos 58º e 59º do RPDM, estando 

disponíveis as infra-estruturas essenciais à instalação industrial em sede de licenciamento 

industrial e para admissão de Comunicação Prévia do edifício industrial; 

I) A requerente declarou aceitar, em frente à sua parcela, a execução, a suas expensas, das Obras de 

Urbanização, comuns e transversais ao Pólo Industrial (ex. passeios, pista de velocípedes, 

estacionamentos, espaços verdes, iluminação pública, etc.) que lhe forem determinadas pela 
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Câmara Municipal e, desde já, efectuar cedências necessárias àquelas Obras de Urbanização, sem 

prejuízo de futura compensação a que houver lugar por força de Plano de Pormenor a elaborar 

para o local, que a Câmara Municipal deliberou iniciar procedimento;  

J) Existe interesse por parte do Município em assegurar o presente investimento privado, cerca de 

cinco milhões de euros e manutenção e criação de cerca de cinquenta novos postos de trabalho;                

Considerando por fim que: 

K) A Câmara Municipal de Vagos deliberou por unanimidade, em 04/06/ 2013, aprovar a operação 

de loteamento requerida pela SEGUNDA OUTORGANTE no âmbito do processo n.º 1/2013;  

L) A referida operação de loteamento foi enquadrada como loteamento sem obras de urbanização, 

por o lote que dela resulta estar servido por infraestruturas que permitem uma sua funcionalidade 

imediata, mas integra-se numa área objeto de um estudo urbanístico  Estudo de Base para o 

Pólo Industrial de Ponte de Vagos  aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 

04/06/2013, que visa enquadrar os loteamentos a desenvolver na área de intervenção com vista a 

dar cumprimento ao disposto no artigo 59.º do Plano Diretor Municipal de Vagos relativo aos 

Espaços para Indústria;  

M) De forma a salvaguardar a articulação e funcionalidade de toda a área qualificada como Espaço 

para Indústria nos termos do referido Estudo Base, a licença de loteamento n.º 1/2013 foi 

condicionada pela Câmara Municipal à execução, por parte do seu promotor, da realização das 

obras de urbanização que vierem (e nos termos em que vierem) a ser determinadas no âmbito do 

estudo prévio dos projetos de obras de urbanização daquele pólo industrial, as quais se mostram 

indispensáveis para a cabal funcionalidade do lote que resulta da licença de loteamento. 

N) A definição do modo de operacionalização das condições impostas na licença de loteamento se 

revela imprescindível para que a licença da operação de loteamento possa adquirir a sua plena 

eficácia; 

O) Existe urgência em dotar o referido loteamento de plenos efeitos de forma a permitir a construção 

e instalação imediatas da atividade em causa, fundamental para a dinamização a economia do 

Concelho de Vagos tão relevante num momento de crise económica, urgência que não se 

compagina com o tempo de elaboração do respectivo Plano de Pormenor e estudo prévio dos 

projetos de obras de urbanização transversais e comuns a realizar naquele pólo industrial, que 

permitem identificar com precisão aquelas que são da responsabilidade da SEGUNDA OUTORGANTE 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 18/13, de 6 de agosto de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

e que terão de ser por ele realizadas para garantir o cabal funcionamento e articulação do seu lote 

com os demais; 

P) Se reconhece a justiça de o presente loteamento assumir a sua quota-parte da realização das 

infraestruturas daquela área e que garantem uma funcionalidade plena do lote por ele criado;  

É mutuamente aceite e reciprocamente acordado, o presente Contrato de Urbanização que se regerá pelo 

disposto nas cláusulas seguintes a cujo integral cumprimento os Contraentes reciprocamente se obrigam.  

Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato) 

 

O presente contrato tem por objecto a definição dos termos da operacionalização das condições impostas na 

deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 04/06/2013 referente ao licenciamento da operação de 

loteamento n.º 1/2013. 

Cláusula Segunda 

(Obrigações da Segunda Outorgante quanto às obras de urbanização) 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se: 

a) a aceitar as condições que forem impostas pelas entidades fornecedoras de bens e serviços no âmbito da 

comunicação prévia da construção que venha a efetuar no lote; 

b) a licenciar e a executar a suas expensas as obras de urbanização que venham a ser determinadas pela 

Câmara Municipal de Vagos, nas condições que esta venha a determinar, para efeitos de conformação 

do presente loteamento com o Estudo Base, Plano de Pormenor e com o Estudo Prévio dos projetos das 

obras de urbanização do Pólo Industrial de Ponte de Vagos, de forma a garantir a funcionalidade plena 

do seu lote e articulação com os demais. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações da Segunda Outorgante quanto às taxas e compensações) 

 

1. Com a emissão do alvará da licença de loteamento a SEGUNDA OUTORGANTE paga as taxas previstas para os 

loteamentos sem obras de urbanização no Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão de Licenças e 
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Prestação de Serviços do Município de Vagos.  

2. Com o licenciamento das obras de urbanização que vierem a ser determinadas pela Câmara Municipal para 

efeitos de cumprimento da condição imposta na licença de loteamento, a SEGUNDA OUTORGANTE pagará as 

taxas previstas para as obras de urbanização no Regulamento e Tabela de Taxas pela Concessão de 

Licenças e Prestação de Serviços do Município de Vagos em vigor no momento da assinatura do presente 

contrato. 

3. Caso se venha a determinar, no momento do licenciamento das obras de urbanização a que se refere o 

número anterior, que as cedências efetuadas aquando da licença de loteamento não cumprem os parâmetros 

em vigor no Município de Vagos, a SEGUNDA OUTORGANTE pagará, a título de compensação, o respetivo 

diferencial. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

O PRIMEIRO OUTORGANTE obriga-se a fundamentar, com os cálculos necessários, o valor dos encargos com a 

execução das obras de urbanização que venha a impor à SEGUNDA OUTORGANTE de forma a observar em 

cumprimento do princípio da proporcionalidade e do equilíbrio das prestações. 

Cláusula Quinta 

(Dever de Cooperação) 

 

As Partes obrigam-se a tomar todas as medidas adequadas e necessárias à estrita observância do presente 

contrato. 

Cláusula Sexta 

(Alterações) 

 

O presente Contrato expressa a vontade final das Partes em relação ao seu objecto e só poderá ser alterado por 

documento escrito de igual valor assinado por todas as Partes. 

 

Cláusula Sétima 

(Notificações) 
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1. As comunicações que qualquer das Partes deva dirigir à outra serão remetidas por fax ou por correio 

electrónico e confirmada por carta registada, enviada no mesmo dia ou no primeiro dia útil seguinte, para os 

seguintes endereços: 

a) MUNICÍPIO DE VAGOS 

Att.: [●] 

Morada: [●] 

Telefone: [●] 

Fax: [●] 

e-mail: [●] 

 

b) SEGUNDA OUTORGANTE[●] 

Att.: [●] 

Morada: [●] 

Telefone: [●] 

Fax: [●] 

e-mail: [●] 

2. Os elementos referidos no número anterior podem ser alterados, em qualquer momento, mediante o envio de 

carta registada com aviso de recepção aos demais Contraentes. 

Cláusula oitava 

(Anexos) 

Os Anexos ao presente contrato, que do mesmo fazem parte integrante para todos os devidos efeitos legais e 

contratuais, são os seguintes: 

a) Anexo I – deliberação de licenciamento da operação de loteamento n.º 1/2013 

b) Anexos II – plantas do Estudo de Base do Pólo Industrial de Ponte de Vagos 

 

Feito em Vagos, aos [●] dias do mês de [●] de 2013, em [●] exemplares com valor de original, ficando um 

deles em poder do Primeiro Outorgante e os outros em poder da Segunda Outorgante. 

O PRIMEIRO OUTORGANTE  OS SEGUNDOS OUTORGANTES”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato de Urbanização e autorizar o 

senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou a emissão de alvará sem obras de urbanização impondo ao requerente o pagamento das taxas 
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previstas no presente contrato de urbanização. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou ainda, retificar a deliberação de 04 de junho de 2013, fazendo constar na mesma por insuficiente 

fundamentação, os considerandos de A) a J) da presente Minuta de Contrato de Urbanização e que passam a 

constituir os fundamentos para aquela aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS 

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

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal introduziu os novos pontos que, por se verificar o quórum necessário, passaram 

a ser de imediato objeto de deliberação nos termos do art.º 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – MAISVAGOS – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 2/2012 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A 

REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a requerente é uma participada do Município de Vagos e que no PMOT aplicável o 

Município “delega” na mesma a obrigação de promover operações de loteamento e obras de urbanização no 

Parque Empresarial de Soza, que a atividade da mesma foi reconhecida de interesse público municipal pela 

Assembleia Municipal e que é de interesse do Município de Vagos que se concluam as obras de urbanização da 

Parcela A do Parque Empresarial de Soza, outrora iniciadas. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo para a sua conclusão, por período idêntico 

ao inicialmente previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

POLICIAMENTO, NO ÂMBITO DO EVENTO VAGOS OPEN AIR 2013 --------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para aquisição de serviço de “Policiamento, 

no âmbito do evento Vagos Open Air 2013”. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 18 horas e 15 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


