
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 19/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2008 

--------- No dia 12 de Setembro de 2008, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel 

Augusto Da Silva Frade, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as actas 

das reuniões dos dias 8, 22 e 28 de Agosto de 2008. ---------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Setembro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 133.526,82 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

•••• Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto – Estabelece o regime jurídico do associativismo municipal, 

revogando as Leis nºs 10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio; --------------------------------------------------- 

•••• Lei n.º 47/2008, de 27 de Agosto – Procede à quarta alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de Março 

(estabelece o novo regime jurídico do recenseamento eleitoral), e consagra medidas de simplificação 

e modernização que asseguram a actualização permanente do recenseamento; --------------------------- 

•••• Lei n.º 56/2008, de 4 de Setembro – Procede à quarta alteração ao Código das Expropriações, 

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro; ------------------------------------------------------------- 

•••• Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro – Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções 

Públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - DRAP CENTRO – DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO – AUTO 

DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício da DRAPC – Direcção Regional de Agricultura 



 

e Pescas do Centro, Delegação de Aveiro, n.º OF/432/2008/DOAI, datado de 17/06/2008, que remete o auto de 

contra ordenação n.º 47/08 EPF (Equipa de Protecção Florestal), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

levantado contra o Sr. Manuel de Oliveira Júnior, residente em Estrada Nacional 109, n.º 12, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, por mobilização de solos, para proceder a uma plantação de eucaliptos, sem possuir licença 

da Câmara Municipal para alteração do relevo natural do terreno. ----------------------------------------------------------- 

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

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

4 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), que 

remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 138/08, levantado contra o Sr. Afonso João dos Santos Santiago, 

residente na Rua dos Sargidos, n.º 236, Vagos, por proceder à construção de duas casa, sem que para o efeito 

tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita o Alvará. ------------------------------------------------ 

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

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

5 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 11/PG-V/08, levantado contra o Sr. José Isidro Ferreira Santos, residente na Estrada Real, n.º 59, 

lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, por proceder a uma queima de sobrantes agrícolas, durante o período 

crítico, sem se encontrar licenciado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 12/PG-V/08, levantado contra o Sr. Alírio de Oliveira Rocha, residente na Avenida Claudino Santos 

Costa, edifício Construções da Vagueira, Bloco B – Cave, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, 

por na sua habitação, pelas 01:30 horas, existir um som alto e incomodativo dando a entender que seria um 

televisor, som este que também era audível em tom alto na residência da pessoa que apresentou a reclamação. ------ 

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

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

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 09/PG-V/08, levantado contra o Sr. Manuel Augusto dos Santos Gadelho, residente na Rua da 

Escola, n.º 71, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, por proceder a uma queima de sobrantes agrícolas, durante o 



 
 
 
 
 
 

 

período crítico, sem se encontrar licenciado para o efeito. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), que 

remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 131/08, levantado contra o Sr. Adelino Jesus de Oliveira, residente 

na Rua Direita, n.º 107, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, por proceder à pratica de acampamento ocasional, 

junto à ria na EM 592 – Vagueira, sem possuir a respectiva licença. --------------------------------------------------------- 

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

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

9 - FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente os ofícios da Freguesia de Ouca, datados de 

26/08/2008, onde enviam documentos comprovativos das despesas efectuadas, realizadas com o alargamento da 

Rua dos Alecrins e com a requalificação do Parque dos Alecrins em Rio Tinto, pelo que, solicita a atribuição de 

um subsídio no valor de 8.729,10 € (oito mil setecentos e vinte e nove euros e dez cêntimos), para pagamento das 

despesas de mão de obra com a obras supramencionadas. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Freguesia de Ouca, no montante de 

8.729,10 € (oito mil setecentos e vinte e nove euros e dez cêntimos). -------------------------------------------------------- 

10 - FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Freguesia de Ouca, datado de 

26/08/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), para 

reparação e manutenção dos caminhos rurais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia que a manutenção dos 

caminhos rurais é da competência exclusiva da mesma, estando a Câmara Municipal apenas disponível para ceder 

materiais ou prestação de serviços através dos seus Serviços Operativos, devendo ser agendada a acção junto dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Freguesia de Ouca, datado de 

26/08/2008, onde informa que a candidatura para a construção da Capela Mortuária, apresentada na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro não foi seleccionada, e solicita a atribuição de um subsídio 

no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), para dar continuidade às obras já iniciadas. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar à Junta de Freguesia de Ouca que o pedido será 

considerado e objecto de deliberação em Janeiro de 2009, após inclusão no Orçamento. --------------------------------- 

12 - FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Freguesia de Ouca, datado de 

21/08/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio para procederem à requalificação do espaço envolvente à Igreja 



 

do Tabuaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ouca no valor 

de 16.173,96 € (dezasseis mil e cento e setenta e três euros e noventa e seis cêntimos), contra apresentação de 

documentos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ------------------ 

14 - CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Centro 

Social e Bem Estar de Ouca. Datado de 30/07/2008, a informar que a candidatura ao Programa de Alargamento de 

Rede de Equipamentos Sociais – Pares II, foi indeferida, pelo que, solicitam a atribuição de um subsídio, para 

pagamento das despesas efectuados com a construção dos edifícios destinado às valências de Creche, Lar e Centro 

de Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o Centro Social e Bem Estar de Ouca que o 

pedido será considerado e objecto de deliberação em Janeiro de 2009, após inclusão no Orçamento. ------------------ 

15 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 39 – FRANSCISCO J. G. DA SILVA, S.A. – 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 13/07/2007 – Tendo em consideração que a firma Francisco J. G. da 

Silva, S.A., propôs a permuta do lote 69 pelo lote 113 da Zona Industrial de Vagos, uma vez que este último, com 

menos área, se enquadrava na construção que pretendia levar a efeito. ------------------------------------------------------ 

-------- Tendo ainda em consideração que a Câmara Municipal autorizou por deliberação de 13/07/2007, a referida 

permuta, a qual não se veio efectuar, por a firma acima referida ter edificado no lote 69. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação a sua deliberação de 13/07/2007, 

na qual autorizou a permuta de lotes então solicitada. -------------------------------------------------------------------------- 

16 – INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO, PARA 

ALARGAMENTO DA RUA DA ALEGRIA, EM VAGOS, A EDUARDO SARABANDO – REVOGAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13/06/2008 – “PONTO E-8” – Tendo em 

consideração que a deliberação da Câmara Municipal do dia 13/06/2008, com referência à indemnização a pagar ao 

Sr. Eduardo Sarabando, pela ocupação de terreno destinado ao alargamento da Rua da Alegria, Vagos, não se 

encontra em conformidade com o anteriormente acordado com o proprietário do terreno, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, revogar a referida deliberação pelo motivo acima indicado. ---------------------------------- 

17 - INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO, PARA 

ALARGAMENTO DA RUA DA ALEGRIA, EM VAGOS, A EDUARDO SARABANDO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, e conforme o acordado com o proprietário do terreno necessário para o 

alargamento da Rua da Alegria, em Vagos, Sr. Eduardo Sarabando, o seguinte: ------------------------------------------- 

•••• Quanto ao terreno junto ao Centro de Saúde de Vagos, indemnizar no valor de 1.500,00 € (mil e 



 
 
 
 
 
 

 

quinhentos euros), para reconstrução do muro que vai ser demolido; --------------------------------------------- 

•••• Por ocupação de uma faixa de terreno com 34,5 m2, indemnizar pelo valor de 690,00 € (seiscentos e 

noventa euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Demolição e limpeza do muro após a construção do novo e respectiva instalação da rede eléctrica aí 

existente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Mudança e colocação de poste; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Iluminação pública na Travessa da Alegria; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Pavimentação da Travessa Padre Vicente Maria da Rocha. --------------------------------------------------------- 

18 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 850.000,00 € – Presente a informação do 

Departamento da Administração Geral, datado de 11/09/2008, na qual é dada a conhecer as diversas consultas 

efectuadas às instituições bancárias para a contratação do empréstimo supramencionado, constatando-se que a 

proposta mais vantajosa para o Município, foi apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, cuja taxa de juro é a 

correspondente à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,737 % para a totalidade do prazo, sendo por isso a 

que apresenta a menor taxa de juro em todo o prazo de amortização. -------------------------------------------------------- 

-------- Com base na referida informação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para efeitos do disposto 

na alínea d), do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propor à Assembleia Municipal a aprovação da contratação do referido empréstimo à 

Caixa Geral de Depósitos, nas condições constantes da proposta apresentada e nas condições do contrato de 

empréstimo que vier a ser celebrado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 68 – LUZ E RISCOS, COMÉRCIO DE MATERIAL 

ELÉCTRICO, UNIPESSOAL, LDA. – O Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, 

propôs à Câmara Municipal que delibere readquirir o lote 68, da Zona Industrial de Vagos, alienado à empresa 

mencionada em epígrafe, por escritura outorgada em 14/06/2007, uma vez que a mesma, até a presente data, não 

deu cumprimento ao estipulado do regulamento de Aquisição de Lotes da Zona Industrial de Vagos. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto pelo Sr. Vice-Presidente, e 

informar a firma Luz e Riscos, Comércio de Material Eléctrico, Unipessoal, Lda., com sede no lugar e freguesia de 

Ponte de Vagos, de que é sua intenção revogar a escritura de compra e venda celebrada em 14/06/2007, sendo-lhes 

restituído o preço pago em singelo e, para se pronunciarem, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A., 

no prazo de 10 dias úteis, uma vez que até à presente data não foi apresentado nos serviços de urbanismo do 

Município qualquer projecto para construção de edifício que pretendem levar a efeito na Zona Industrial de Vagos, 

conforme candidatura aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - NELSON DA CRUZ DOS SANTOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 



 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 27/08/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

Nelson da Cruz dos Santos, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de Nossa Senhora das 

Dores, a realizar no lugar de Vigia, freguesia de Santo André, a ter lugar nos dias 21 a 23 de Setembro de 2008, das 

22:00 horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui em anexo ao requerimento. ------------------------------------------ 

21 - JOÃO RIBEIRO SARAIVA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 26/08/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por João 

Ribeiro Saraiva, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de São Miguel, a realizar na 

Lavandeira, freguesia de Soza, no dia 4 de Outubro de 2008, das 15:00 horas às 04:00 horas, de acordo com o 

croqui em anexo ao requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - COMISSÃO ORGANIZADORA 2008 “OS SABICHÕES” – “XIIª EDIÇÃO DE “OS SABICHÕES 

2008” – POLÍTICA DOS 3 Rs – RECICLAR, REDUZIR E REUTILIZAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

– Presente o ofício da Comissão Organizadora 2008 “Os Sabichões”, datado de 14/08/2008, a solicitar a cedência 

de material de som e demais material técnico de suporte de cada sessão, nomeadamente mesa de som, computador 

e projector, e ainda solicita uma contribuição para organizar o evento. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir `Junta de Freguesia de Santa Catarina um subsídio 

na importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), destinado ao pagamento de despesas com a organização e 

realização da XIIª Edição de “Os Sabichões 2008”, contra a apresentação de documentos de despesa. ---------------- 

23 - JOÃO AUGUSTO RODRIGUES – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

o ofício datado de 16/06/2008, de João Augusto Rodrigues, residente na Rua Principal, nº 96, lugar e freguesia de 

Santa Catarina, a solicitar o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 21/05/2008, quando 

colidiu com um funcionário da Câmara Municipal, que se encontrava na posição de “baixado”, a efectuar trabalhos 

na via pública (numa tampa de água) sem colete reflector e sem qualquer delimitação de zona de trabalho. ---------- 

-------- Presente também o ofício do reclamante, datado de 08/08/2008, no qual dá resposta à notificação da 

deliberação da Câmara Municipal, do dia 11/07/08, que comunicou a intenção de indeferimento do seu pedido de 

indemnização pelo acidente ocorrido na Praia da Vagueira no dia 21/05/2008. -------------------------------------------- 

-------- Face ao conteúdo da reclamação a Câmara Municipal não vislumbra motivos para alterar o sentido da sua 

deliberação. Assim, com a fundamentação da mesma delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 

indemnização requerido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24 - SANDRA CRISTINA JESUS SANTOS SERENO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

ACIDENTE – Presente a informação da Chefe Divisão Administrativa datada de 28/08/2008, na qual dá a 

conhecer que após notificado da intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pela 



 
 
 
 
 
 

 

Sr.ª Sandra Cristina Jesus Santos Sereno, residente na Rua dos Grecas, n.º 44, lugar da Lomba, freguesia de Santo 

António de Vagos, a mesmo não deu qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que a requerente não 

apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram a intenção de indeferimento, mantendo-se, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar a requerente da presente deliberação. --------------------------- 

25 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PAULO FILIPE MARQUES 

NETO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Paulo Filipe Marques 

Neto, residente em Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de 

Café, sito no referido lugar, denominado “Café Vicius”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08,00 horas às 

04,00 horas dos dias seguintes, até 30/09/2008. -------------------------------------------------------------------------------- 

26 - MUNICÍPIO DE VAGOS – MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES 

EMPRESARIAIS, S.A. – PERMUTA DE TERRENOS – A Câmara Municipal, por proposta do Sr. Presidente 

da Câmara, delibera, por unanimidade, permutar com a Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais, 

S.A., os seguintes prédios rústicos, sitos na Freguesia de Soza; --------------------------------------------------------------- 

•••• Prédios do Município: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Art.sº n.sº 465º e 506, da referida freguesia, a que foi atribuído o valor de 6.900,00 € (seis mil e 

novecentos euros) e 4.656,00 € (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis euros), respectivamente;  

•••• Prédio da Mais Vagos, S.A: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Art.º n.º 818º, da dita freguesia, a que foi atribuído o valor de 11.556,00 € (onze mil quinhentos e 

cinquenta e seis euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

27 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2008/2009 – Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, por não 

existirem, neste, as áreas em que se encontram matriculados, após a apresentação de documentos justificativos da 

despesa supra referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXA PARA O ANO DE 2008 A LIQUIDAR EM 2009 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, que se mantenham em vigor as 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, já que as mesmas se acham aquém da proposta do governo para baixar 

as taxas máximas em referencia, porquanto, entende que, a ponderação da sua descida ou subida deve acontecer 

após publicada a nova proposta de coeficiente do zonamento, para o Município de Vagos, que acorda decisão 

governativa desde 31/10/2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Assim as taxas a manter para o ano de 2008, a liquidar em 2009, nos termos do n.º 1 do art.º 112º, do CIMI 

– Decreto-Lei nº 287/03, de 12 de Novembro, são as seguintes: -------------------------------------------------------------- 

•••• Prédios Urbanos – 0,7%; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%. ----------------------------------------------------- 

29 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS MANUEL PAIVA DA 

SILVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Carlos Manuel Paiva da 

Silva, residente em Rua Principal, n.º 92 -1º, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento 

de bebidas – “Bar” - denominado “Pau de Canela”, sito no referido lugar, esteja aberto todos os dias da semana, 

das 21,00 horas às 04,00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA-HORA – 

LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o 

pedido formulado pela Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa-Hora, com sede na Rua 

Alta Tensão “Casa do Pinhal” – Gafanha do Areão, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para realizar um baile no 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, no dia 20 de Setembro, das 22:00 horas às 02:00 horas. ------------------- 

31 - CAIXA LEASING FACTORING – CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA 

PARA VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Na sequência da deliberação de 13/06/2008, a 

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

02/09/2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Despacho -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dando cumprimento à sua deliberação de 13 de Junho de 2008, notificou a Caixa 

Leasing e Factoring, S.A. para que esta se pronunciasse, nos termos e para efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

C.P.A., sobre a intenção da Autarquia efectuar, unilateralmente, a eliminação da cláusula 14.ª do contrato de 

locação financeira n.º 333035, acatando a sugestão do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------ 

-------- A instituição nada referiu, não dando resposta ao nosso ofício n.º 6822, de 3 de Julho de 2008. ---------------- 

-------- Assim, determino o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Relativamente à cláusula 14.ª das condições gerais do contrato, e tendo a Caixa Leasing e Factoring 

considerado inoportuna a sua retirada, conforme documentação anexa ao nosso ofício n.º 4417 de 15-04-2008, 

comunique-se, à instituição, a eliminação unilateral da referida clausula, dando-se por definitiva a deliberação de 

13-06-2008, acatando a sugestão do Tribunal de Contas e, dando-se conhecimento à outra parte.” --------------------- 

-------- Que o presente despacho seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação, nos termos 

do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

Vagos, 02 de Setembro de 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 - 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – 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 ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 52.500,00 €, 

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

33 - 6ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – 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 6ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

10.500,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

34 - 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 29/08/2008 a 

11/08/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

35 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2-02/05 – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO – Presente o ofício n.º 440/08, datado de 15/07/2008, da firma Patrícios, S.A., a solicitarem a prorrogação 

do prazo de conclusão da obra da construção da piscina de alta competição 2ª Fase, até ao dia 30/10/2008. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a prorrogação graciosa até ao dia 30/10/2008, 

porquanto nesta data os trabalhos que faltam executar são pormenores de acabamento necessários à conclusão da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 



 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – Após ter decorrido o inquérito 

público, e não tendo sido apresentada qualquer reclamação ou sugestão, por parte de entidades externas à Câmara 

Municipal, à excepção das sugestões apresentadas pelo Director do Departamento de Obras Públicas, da Câmara 

Municipal, Eng.ª António Castro, as quais foram parcialmente consideradas, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar a proposta final de Alteração ao Regulamento dos Sistema Públicos de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais, e remete-lo à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. --------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MARQUES & PASCOAL, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 202/06 – Presente o processo 

de informação prévia de que é requerente a firma Marques & Pascoal, Lda., com sede em Quintã, freguesia de 

Santo António de Vagos, que requer informação sobre a construção de um edifício num terreno situado na E.N. 

109, Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar na sua generalidade com o parecer técnico 

datado de 08/08/2008, e solicitar à requerente, face ao impacto do que propõe, estudo urbanístico da zona onde se 

insere a pretensão, por forma a permitir à Câmara Municipal avaliar a integração do novo edifício, no espaço 

urbano envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O citado estudo deve incluir levantamento topográfico do prédio e da área envolvente, arranjos exteriores, 

arquitectura e representação do novo edifico no perfil da rua. ---------------------------------------------------------------- 

2 - MARIA ELISABETE SARAGOÇA OLIVEIRA FANECA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 

103/2007 – Presente o processo de informação prévia de que é requerente Maria Elisabete Saragoça Oliveira 

Faneca, residente na Rua do Palhal, n.º 49, lugar de Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que requer informação, na 

qualidade de promitente – compradora, para construção de uma moradia unifamiliar, anexo e muro, numa 

propriedade sito no lugar do Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que ponderará o deferimento se a 

localização da construção se verificar na área urbana da parcela. ------------------------------------------------------------- 

3 - SILVÉRIO DA SILVA CIPRIANO E ALBINO PERALTA VIEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 96/05 – Presente o processo de informação prévia nº 96/05 de que é requerente Silvério da Silva 

Cipriano, residente na Rua Comandante Rocha e Cunha, n.º 259, em Vagos, e Albino Peralta Vieira, residente no 

Largo da Escola, Vale de Ílhavo, que requerem informação prévia sobre construção de uma moradia unifamiliar e 

destaque, com referência a um terreno do qual são proprietários, sito em S. João, em Vagos ---------------------------- 

-------- Presente também a exposição apresentada por um dos comproprietários, Sr. Silvério da Silva Cipriano, na 

qual informa que o outro comproprietário levanta entraves à cedência do terreno necessário para o alargamento da 

via, pelo que solicitam que seja revista a deliberação da Câmara Municipal de 28/12/2007. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente do seguinte: ----------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- O presente pedido incidia originalmente sobre duas parcelas contíguas, possuídas em regime de 

compropriedade por dois proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a deliberação tomada teve em consideração o pedido global, tendo o requerente reduzido o mesmo 

apenas para um artigo matricial, uma parcela e adoptado as condições propostas pela Câmara, apenas e só, para 

essa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ora, o requerente, continua a ser comproprietário no artigo matricial excluído. ----------------------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal entende que a sua deliberação de 28/12/2007 deve manter-se, 

estendendo-se ao outro artigo matricial. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, informar o requerente que o conflito entre 

comproprietários deve ser redimido em tribunal, mediante acção para o efeito. -------------------------------------------- 

4 – MIGUEL DE JESUS DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 27/08 – RATIFICAÇÃO 

– Presente o processo de informação prévia n.º 27/08, de que é requerente Miguel de Jesus dos Santos, residente na 

Rua 25 de Dezembro, n.º 8, lugar do Ervedal, Freguesia de Santo André, que requereu a construção de uma 

moradia unifamiliar, garagem e muros, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------- 

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

18/07/2008, que deferiu o pedido de desistência dos muros solicitado, bem como o averbamento do processo para 

nome de António de Jesus dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de acordo com a informação técnica datado de 

17/07/2008 e informar o requente que relativamente a muros de vedação, de ambos os lados, os mesmos devem 

seguir o afastamento da Lei, uma vez que não se trata de servido, mas de arruamento público, devidamente 

urbanizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - FERNANDO MANUEL ALMEIDA MARQUES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 18/08 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de destaque nº 18/08 de que é requerente Fernando 

Manuel Almeida Marques, residente na Rua D. João I, n.º 4, lugar de Vergas do Norte, freguesia de Santo André, 

que requer autorização de uma operação de destaque de uma parcela de terreno e emissão de certidão. --------------- 

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

04/09/2008, que deferiu o processo de destaque, requerido por Fernando Manuel Almeida Marques, de acordo com 

informação técnica datada de 04/09/2008. --------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - AICCOPN – ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS – 

ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS – APLICAÇÃO DO N.º 3 DO ARTIGO 31º DO D.L. N.º 12/2004, DE 9 

DE JANEIRO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os valores abaixo mencionados para as 

estimativas orçamentais de obras sujeitas a licenciamento municipal: ------------------------------------------------------- 



 

•••• Habitação Social – 300,00 €/m2; --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Habitação Corrente – 450,00 €/m2; ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Anexos – 200,00 €/m2; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Indústria – 150,00 €/m2; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comércio/Serviços – 350,00 €/m2. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera ainda, por unanimidade, que os referidos valores entrem em vigor, a partir de 

01/01/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - EXECUÇÃO DO PROJECTO REFERENTE A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 

17/94, TERRENO SITO NA AVENIDA JOÃO GRAVE, PROPRIEDADE DA FIRMA LITORVAGOS, 

CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. – Em consequência do deliberado em reunião da Câmara Municipal em 

09/05/2008, A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a Sr.ª Eng.ª Célia da Cruz de Jesus 

Camarneiro, a execução do projecto referente à alteração ao alvará de loteamento 17/94, pelo preço de 7.000,00 € 

(sete mil euros), mais IVA, à taxa em vigor, tendo em consideração os direitos de autor do projecto. ------------------ 

D – DIVERSOS 

1 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – Presente o ofício da Associação de Solidariedade Social e Cultural de 

Santo André de Vagos, datado de 27/08/2008, que remete o Processo do Pavilhão Gimnodesportivo. ----------------- 

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

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

2 - ANTÓNIO NOGUEIRA NEVES – ESTACIONAMENTO PARA AUTOCARAVANAS, NA PRAIA DA 

VAGUEIRA – Presente a exposição de António Nogueira Neves, datado de 11/08/2008, a solicitar à Autarquia a 

analise do estacionamento para autocaravanas, na Praia da Vagueira, de modo a possibilitar aos proprietários dos 

veículos, a permanência, das 00:00 horas às 24:00 horas. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que por questões de segurança, não 

permite o estacionamento quer na Praia da Vagueira, quer na Praia do Areão, em especial o nocturno, devendo o 

mesmo dirigir-se para o Parque de Campismo existente, onde aí encontrará qualidade e segurança. -------------------- 

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 - REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – Nos termos e para efeitos das 

alíneas n) e o), do n.º 2 do art.º 53º 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 Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do “Regulamento Organizacional dos Serviços Municipais, que anexa o “Organograma” e o “Mapa de 

Pessoal” da Autarquia, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente 

livro de actas, fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. ---------------------------- 

2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CEB DE VAGOS 

– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO, 

REFERENTE A AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

atribuir à associação supramencionada, um subsídio no montante de 70,20 € (setenta euros e vinte cêntimos), para 

pagamento de seguros de acidentes de trabalho, a 3 auxiliares de acção educativa, que prestam serviço na Escola 

Básica do 1º Ciclo de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA – PEDIDO DE PARCERIA – Presente o ofício do Centro 

Social e Bem Estar de Ouca, datado de 04/09/2008, a informar que pretende levar a efeito uma candidatura no 

âmbito do concurso “Apoio a Idosos”, da Fundação Calouste Gulbenkian, um projecto de criação de um espaço 

que proporcione a reabilitação cognitivo-sensorial-física na 3ª Idade, não só em indivíduos em processo de 

Demência, como também no envelhecimento normal, pelo que, solicita a parceria da Autarquia. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser parceira do Centro Social e Bem Estar de Ouca, no 

âmbito da candidatura do concurso “Apoio a Idosos”, da Fundação Calouste Gulbenkian. ------------------------------- 

4 - ORGEÃO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Orfeão de Vagos, datado de 

05/09/2008, a solicitar um subsídio no valor de 1.925,00 € (mil novecentos e vinte e cinco euros), destinado à 

deslocação do Coral à Ilha de S. Miguel, nos Açores. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no montante de 1.925,00 € (mil 

novecentos e vinte e cinco euros) ao Orfeão de Vagos, para a deslocação do Coral à Ilha de S. Miguel, nos Açores.  

5 - ANTÓNIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 15/08 – Presente o processo de destaque nº 15/08 de que é requerente António Francisco da Silva, 

residente na Rua D. João Mendes Correia da Rocha, Vagos, que requer autorização de uma operação de destaque 

de uma parcela de terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 10/09/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA – PESSOAL NÃO 

DOCENTE DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao 

Centro Social da Freguesia de Soza, um subsídio na importância de 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e 

noventas e seis cêntimos), para fazer face ao pagamento de despesas com a colocação de uma Auxiliar de Acção 



 

Educativa que irá exercer funções nos Jardins de Infância de Soza e de Vagos -------------------------------------------- 

7 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 12/06/2008, que 

deferiu a isenção do pagamento de taxas, com referência ao processo de obras 28/2005. --------------------------------- 

8 - CRISTINA MARIA NUNES PIRES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 22/07 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 22/07, requerido por Cristina Maria Nunes Pires, residente na Rua Caminho de 

Aveiro, nº 42, lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, que pretende construir uma casa de habitação, anexos e 

muros, no lugar de Fontão, vem requerer que os muros de divisão a construir tenham altura de dois metros, desde o 

anexo até à linha da casa, uma vez que este espaço corresponde ao pátio, onde pretende a existência de segurança e 

privacidade, solicita ainda, que da linha da casa até ao muro de vedação o muro de divisão a construir tenha uma 

altura de 1,6 metros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o solicitado pelas razões invocadas pela 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 86 – FABIAND – MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, datada de 09/09/2008, a propor que a Câmara Municipal delibere readquirir o lote 86, da Zona 

Industrial de Vagos, alienado à empresa mencionada em epígrafe, por escritura outorgada em 20/07/2006, uma vez 

que a mesma, até a presente data, não deu cumprimento ao estipulado do regulamento de Aquisição de Lotes da 

Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vice-Presidente, e 

informar a firma Fabiand – Máquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda., com sede na Rua D. António dos 

Santos, Quintã, freguesia Santo António de Vagos, que é sua intenção de revogar a escritura de compra e venda 

celebrada em 20/06/2006, sendo restituído o valor pago em singelo, e, para se pronunciar, querendo, nos termos 

dos artigos 100º e 101 do C.P.A. no prazo de 10 dias úteis, uma vez que até à presente data não avançou com as 

obras no terreno, não tendo dado cumprimento ao regulamento de aquisição de lotes da Zona Industrial de Vagos. - 

10 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 139 – JOSÉ FERNANDO DE JESUS MOREIRA 

RESENDE – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datada 

de 09/09/2008, a propor que a Câmara Municipal delibere readquirir o lote 139, da Zona Industrial de Vagos, 

alienado ao Sr. José Fernando de Jesus Moreira, por escritura outorgada em 22/05/2006, uma vez que o mesmo, até 

a presente data, não deu cumprimento ao estipulado do regulamento de Aquisição de Lotes da Zona Industrial de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vice-Presidente, e 



 
 
 
 
 
 

 

informar o Sr. José Fernando de Jesus Moreira Resende, com residência na Rua Dr. José António de Almeida, n.º 

21, lugar do Boco, freguesia de Soza, que é sua intenção de revogar a escritura de compra e venda celebrada em 

22/05/2006, sendo restituído o valor pago em singelo, e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º 

e 101 do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis, uma vez que até à presente data não avançou com as obras no terreno, 

não tendo dado cumprimento ao regulamento de aquisição de lotes da Zona Industrial de Vagos. ---------------------- 

11 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 118 – DUFEPI – ALUMINOS, LDA. –  

1. Em reunião da Câmara Municipal de 13/12/2002, foi deliberado alienar à firma Dufepi – Alumínios, Lda., 

com sede em Verba, Aveiro, o lote 104 da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 20.779,72 € (vinte mil 

setecentos e setenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), tendo sido celebrado contrato promessa de 

compra e venda, em 25/03/2003; --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Em reunião de 28/04/2006, a Câmara Municipal deliberou, de acordo com a empresa, permutar o lote 104 

pelo lote 118, da referida zona industrial, e ainda, revogar a sua deliberação de 13/12/2002, na parte 

respeitante à alienação do lote 104, alienando à referida empresa o lote 118, pelo preço de 18.588,60 € 

(dezoito mil quinhentos e oitenta e oito euros e sessenta cêntimos); ---------------------------------------------- 

3. A firma até à presente data não celebrou a escritura de compra e venda com referência ao lote 118, apesar 

de notificada para o efeito, não tendo dado cumprimento ao estipulado no regulamento da aquisição de 

lotes da Zona Industrial de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Propõe o Sr. Vice-Presidente da Câmara, que se delibere sobre a revogação da deliberação de 28/04/2006, 

e se devolva à firma Dufepi – Alumínios, Lda., o valor pago, em singelo, aquando da celebração do 

contrato de promessa de compra e venda para o lote 104 da Zona Industrial de Vagos, na importância de 

10.389,86 € (dez mil trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos). -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a firma Dufepi – Alumínios, Lda., que é sua 

intenção revogar a sua deliberação de 28/04/2006, e restituir a importância de 10.389,86 € (dez mil trezentos e 

oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos), respeitante a 50 % do valor do lote 104 da Zona Industrial de 

Vagos, paga na data em que foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda, para o referido lote 104, e 

para a mesma se pronunciar, querendo, nos termos e para efeitos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 

dias úteis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 64 – NAUTINFORME – FORMAÇÃO, CONSULTORIA E 

ASSISTÊNCIA NÁUTICA, LDA. – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, datada de 09/09/2008, a propor que a Autarquia delibere readquirir o lote 64 da Zona Industrial 

de Vagos, alienado ao Banco Investe, S.A., com sede na Avenida Duarte Pacheco, torre 1, 11º Andar, Campo 

Grande, Lisboa, por escritura celebrada em 15/02/2007, e destinado a locação financeira e imobiliária, à firma 



 

Nautinforme – Formação, Consultoria e Assistência Náutica, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 138-1º 

dir., Leça da Palmeira, Matosinhos, de acordo com o autorizado por deliberação da Câmara Municipal, de 

09/02/2007, e uma vez que a referida firma até à presente data não deu cumprimento ao estipulado no Regulamento 

da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vice-Presidente, e 

informar o Banco Investe, S.A., e a firma Nautinforme – Formação, Consultoria e Assistência, Lda., que é sua 

intenção revogar a escritura de compra e venda, celebrada em 15/02/2007, sendo restituído o valor pago em 

singelo, e para se pronunciarem, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101 do C.A.P., no prazo de 10 dias úteis, 

uma vez que até à presente data, não foi apresentado nos serviços de urbanismo deste Município, qualquer projecto 

para construção do armazém que a referida firma pretendia levar a efeito na Zona Industrial de Vagos, conforme 

candidatura aprovada e respectivo regulamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezanove horas e cinquenta minutos. ------------------------------------------------------------------ 


