
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 18/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2009 

 

--------- No dia 11 de Setembro de 2009, pelas quinze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do 

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

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

Manuel Simões das Neves, e dos Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, 

Manuel Augusto da Silva Frade, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora Maria da Graça 

Sarando Pimentel, Coordenadora Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente reunião, pelo Sr. Vereador Eng.º Vitor Oliveira Santos, por se encontrar de férias. ------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: A Câmara Municipal Associando-se à proposta do Sr. 

Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, delibera, por unanimidade, expressar voto de profundo pesar, pela 

morte do Sr. Padre João Mónica da Rocha, tendo em consideração o significado da obra, o Homem que foi e tudo 

quanto representou e representa para a Freguesia de Calvão, Município de Vagos e Região Centro, na Área Social, 

Educação e Cultura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera, solicitar às Juntas de Freguesia de Calvão e Ponte de Vagos, que proponham espaços/rua com 

o seu nome, e à Assembleia Municipal de Vagos, a atribuição da medalha de Mérito Municipal – Grau de Ouro – a 

Título Póstumo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Comunique-se a presente deliberação aos seus familiares, ao Colégio de Calvão e à Diocese de Aveiro. ------ 

-------- Delibera ainda, apoiar a edição do livro que tinha em mãos, manuscrito pelo Sr. Dr. Manuel Costa. ----------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Setembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 76.411,01 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 307/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 129/09, levantado contra o Sr. César Albano de 

Almeida Trindade, residente na Rua da Gandara do Pisco, Catraia de Assequins, Águeda, por proceder à prática de 

acampamento ocasional, constituído por uma tenda e diverso equipamento de campismo, sem a necessária licença 

da Câmara Municipal para a prática de campismo. ----------------------------------------------------------------------------- 



 

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

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

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 06/08/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 11.109,93 € (onze mil cento e 

nove euros e noventa e três cêntimos), para execução das obras de recuperação dos Lavadouros em Carregosa. ----- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ouca até ao 

valor de 11.100,00 € (onze mil e cem euros), para execução das obras de recuperação dos Lavadouros em 

Carregosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra a entrega dos respectivos recibos e demais 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 02/09/2009, a informar que o Sr. Padre Paulo Cardoso da Cruz e Carlos 

Chimura, se encontram a restaurar um órgão de tubos, com mais de cem anos, pertencendo à Paróquia de S. 

Salvador, solicita a atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), para apoio do pagamento 

da restauração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de freguesia de Covão do Lobo, um 

subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), na condição do órgão restaurado ficar propriedade da Paróquia 

de Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de freguesia de Covão do Lobo, datado de 02/09/2009, a informar que negociou com o Sr. Manuel Fernando da 

Silva Barreira e Maria da Conceição Domingues Brajôco Barreira, uma parcela de Terreno, junto da Igreja de 

Covão do Lobo, para alargamento da via e largo da Igreja. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que o valor negociado foi de 6.000,00 € (seis mil euros), pelo que solicita a atribuição de um 

subsídio para aquisição do referido terreno. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Covão do Lobo, um 

subsídio no valor de 6.000,00 € (seis mil euros), para aquisição de uma parcela de terreno junto à Igreja de Covão 

do Lobo, para alargamento da via e Largo da Igreja. --------------------------------------------------------------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/07/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

17.300,00 € (dezassete mil e trezentos euros), para pavimentação do cemitério e escoamento de águas pluviais. ---- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos, até ao valor de 17.300,00 € (dezassete mil e trezentos euros), destinado à pavimentação do cemitério e 

escoamento de águas pluviais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra a entrega dos respectivos recibos e demais 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/07/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

10.326,96 € (dez mil trezentos e vinte e seis euros e noventa e seis cêntimos), para pagamento da iluminação do 

parque de escuteiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, até ao valor de 

10.326,96 € (dez mil trezentos e vinte e seis euros e noventa e seis cêntimos), para pagamento da iluminação do 

parque de escuteiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra a entrega dos respectivos recibos e demais 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/07/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

19.600,00 € (dezanove mil e seiscentos euros), para a Fonte do Palhal, onde estão incluídos os seguintes trabalhos, 

limpeza da fonte velha, manilhas, captação de água e construção da Fonte Nova. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à junta de Freguesia de Ponte de Vagos, um 

subsídio até ao valor de 19.600,00 € (dezanove mil e seiscentos euros), para a Fonte do Palhal. ------------------------ 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra a entrega dos respectivos recibos e demais 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – CONTINUAÇÃO DA ESTRADA – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 27/08/2009, a informar que a Comissão de Moradores 

das Cabecinhas, gostaria de ver prolongada a estrada que liga a Fonte das Cabecinhas às Vergas Velhas. ------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar ao INIR – Instituto Nacional de Infraestruturas 

Rodoviárias, que proceda à construção da totalidade do caminho rural que liga a Fonte do Lugar das Cabecinhas ao 

Lugar de Vergas Velhas porquanto entre os troços já executados se acham uns prédios encravados, por motivo da 

construção da A17, conforme planta e autorização expressa e cedência gratuita dos proprietários. --------------------- 

10 - ESCOLA TÉCNICO PROFISSIONAL DE CANTANHEDE – PEDIDO DE PARECER – CURSO 

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável ao curso proposto pela Escola 



 

Técnico Profissional de Cantanhede, uma vez que nenhum estabelecimento de ensino do concelho lecciona o 

presente curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - MARIA EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

indemnizar a requerente no valor de 300,00 € (trezentos euros), pela cedência da área e do respectivo sobreiro, para 

domínio público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - 12.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009- RATIFICAÇÃO - Nos 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 12ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 42.000,00 

€, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

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

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

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

13 - 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

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

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

unanimidade, ratificar a 10ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 61.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

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

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

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

14 - 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 28/08/2009 a 

10/09/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

15 – PAGAMENTOS - Não houve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “PTD - VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS - 1ª FASE” - ACTA N.º 1 – RATIFICAÇÃO – A 

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

02/09/2009, que aprovou na Acta n.º 1 do Júri do Procedimento do Concurso supramencionado, referente à 

solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa Alberto Couto Alves, S.A. --------------------------------------- 

2 - “RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS” - CONTRATO ESCRITO 

DA EMPREITADA – APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato 



 
 
 
 
 
 

 

Escrito da Empreitada da “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”. --------------------------------------- 

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

de 03/09/2009, que aprovou o contrato escrito da empreitada de “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO - CAMADA DE DESGATE - SEM TRANSPORTE - 

ADJUDICAÇÃO - Presente o Relatório Final datado de 28/08/2009, apresentado pelo júri do concurso, que 

propõe a adjudicação à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., com sede na Rua da Adasma, n.º 43, Mamarrosa, 

Oliveira do Bairro, pelo montante de 32,00 €/Tonelada. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar o fornecimento à firma Vítor Almeida & Filhos, 

S.A., pelo montante de 32,00 €/Tonelada, mais IVA, conforme Relatório Final. ------------------------------------------ 

4 - AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA VILA DE VAGOS - 1ª FASE - 

ADJUDICAÇÃO - Presente o Relatório Final datado de 07/09/2009, apresentado pelo júri do concurso, que 

propõe a adjudicação à firma Manuel Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante de 371.669,78 € (trezentos e setenta e 

um mil seiscentos e sessenta e nove euros e setenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar a empreitada “Ampliação da Drenagem de 

Águas Residuais na Vila de Vagos – 1ª Fase” à firma Manuel Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante de 371.669,78 

€ (trezentos e setenta e um mil seiscentos e sessenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), mais IVA, conforme 

Relatório Final. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” - PROJECTO DE 

EXECUÇÃO - Presente o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução. ------------------------------- 

6 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROC.º N.º 6.2.2.1-12/2008 - ESTUDO PRÉVIO 

ALARGADO – Presente o estudo prévio alargado da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio Alargado, da obra do “Centro 

Escolar de Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROC.º N.º 6.2.2.1-16/2008 - ESTUDO 

PRÉVIO – Presente o estudo prévio da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio e a nova estimativa de custos, da 

obra do “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ---------------------------------------------------------------------------- 

8 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-02/2008 - 

TRABALHOS A MAIS - Presente a informação técnica datada de 09/09/2009, a informar que na obra 

mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 35.672,12 € (trinta e cinco mil e seiscentos e 



 

setenta e dois euros e doze cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 35.672,12 € (trinta 

e cinco mil e seiscentos e setenta e dois euros e doze cêntimos), mais IVA. ------------------------------------------------ 

9 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-02/2008 - 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA REDE DE REGA – Presente a informação técnica datada de 09/09/2009, a 

informar que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe, propõe a alteração da Rede de Rega, justificando que 

a solução proposta é mais actual do ponto de vista técnico comparativamente à solução inicial preconizado em 

Projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta de alteração da Rede de Rega, da obra 

do “Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos”. ---------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - GOVERNADOR CIVIL DE AVEIRO - GABINETE DO GOVERNADOR – Presente o ofício do 

Governador Civil de Aveiro, datado de 05/08/2009, onde expressa seu o reconhecimento pelo elevado 

relacionamento com a Autarquia, no momento que cessa funções como Governador Civil do Distrito de Aveiro. --- 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - A.D.V. – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, datado de 31/08/2009, que autorizou o pagamento na importância de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 

3364/2009, da mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano de 2010, relativo à época 2009/2010. --------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 09/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no 

valor de 17.192,40 € (dezassete mil cento e noventa e dois euros e quarenta cêntimos), para fazer face a despesas 

efectuadas no Parque do Cruzeiro de Sanchequias. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Santo André 

de Vagos, até ao valor de 17.192,40 € (dezassete mil cento e noventa e dois euros e quarenta cêntimos), para fazer 

face a despesas efectuadas no Parque do Cruzeiro de Sanchequias. ---------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que o presente subsídio será pago contra a entrega dos respectivos recibos e demais 



 
 
 
 
 
 

 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - SINDUFLEX - COMERCIALIZAÇÃO DE CONTENTORES E SISTEMAS INDUSTRIAIS 

FLEXÍVEIS, LDA. - LOTES N.º 62 E 63 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - REVOGAÇÃO DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – No seguimento da deliberação de 22/05/2009, foi 

notificada a interessada, para se pronunciar nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., através do nosso ofício 

n.º 6927, datado de 23/06/2009, tendo respondido a Sociedade de Advogados Lucena e Vale, Galacho, Granjeia e 

Associados, representante da firma Sinduflex – Sistemas Industriais Flexíveis, Lda., por ofício datado de 

09/07/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a resposta dada e a informação jurídica, datada de 11/09/2009, que recaiu sobre a mesma, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e tendo em consideração o parecer Jurídico que sustentou a 

deliberação de 22/05/2009, proceder à revogação da escritura de compra e venda outorgada em 15/02/2007, 

referente aos lotes n.ºs 62 e 63 da Zona Industrial de Vagos, e devolver o preço aí pago no valor de 67.080,60 € 

(sessenta e sete mil e oitenta euros e sessenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, informar a reclamante de que se acham disponíveis lotes no Parque 

Empresarial de Soza, assim que a mesma, passada a crise financeira, tenha condições para desenvolver o seu 

projecto industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - FABIAND - MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. - LOTE 86 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - REVOGAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 

– No seguimento da deliberação de 22/05/2009, foi notificada a interessada, para se pronunciar nos termos dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., através do nosso ofício n.º 6928, datado de 23/06/2009, tendo respondido a firma 

Fabiand – Máquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda., por ofício datado de 08/07/2009. --------------------- 

-------- Considerando a resposta dada e a informação jurídica, datada de 11/09/2009, que recaiu sobre a mesma, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e tendo em consideração o parecer Jurídico que sustentou a 

deliberação de 22/05/2009, proceder à revogação da escritura de compra e venda outorgada em 20/07/2006, 

referente ao lote n.º 86 da Zona Industrial de Vagos, e devolver o preço aí pago no valor de 47.854,60 € (quarenta e 

sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente informar a reclamante de que se acham disponíveis lotes no Parque 

Empresarial de Soza, assim que a mesma, passada a crise financeira, tenha condições para desenvolver o seu 

projecto industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MÁRIO SIMÕES PAPEL - LOTE 9 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - REVOGAÇÃO DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - No seguimento da deliberação de 22/05/2009, foi 

notificada o interessado, para se pronunciar nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., através do nosso ofício 



 

n.º 6929, datado de 23/06/2009, tendo respondido o Sr. Mário Simões Papel, por ofício datado de 08/07/2009. ------ 

-------- Considerando a resposta dada e a informação jurídica, datada de 11/09/2009, que recaiu sobre a mesma, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e tendo em consideração o parecer Jurídico que sustentou a 

deliberação de 22/05/2009, proceder à revogação da escritura de compra e venda outorgada em 02/10/2008, 

referente ao lote n.º 9 da Zona Industrial de Vagos, e devolver o preço aí pago no valor de 20.340,00 € (vinte mil 

trezentos e quarenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente informar o reclamante de que se acham disponíveis lotes no Parque 

Empresarial de Soza, assim que a mesma, passada a crise financeira, tenha condições para desenvolver o seu 

projecto industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - LITORVAGOS - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 

3/2009 – Presente o processo de loteamento n.º 3/2009, de que é requerente a firma Litorvagos – Construções 

Unipessoal, Lda., com sede na Rua Dr. João Graça, n.º 452, Vagos, na qualidade de proprietária dos três lotes, do 

Alvará de loteamento n.º 17/94 de 28 de Dezembro, vem requerer licença para proceder à alteração do referido 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração de loteamento, nas 

condições do parecer técnico datado de 03/09/2009, e dispensar a cedência de área para espaços verdes, por 

desnecessária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Coordenadora Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 


