
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 20/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 9 DE OUTUBRO DE 2009 

 

--------- No dia 9 de Outubro de 2009, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Fernando Ferreira 

Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, Vítor Oliveira Santos e Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à 

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

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

reuniões dos dias 28 de Agosto de 2009, 11 de Setembro de 2009 e 25 de Setembro de 2009. --------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas à 

presente reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 8 de 

Outubro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 92.427,90 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 381/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra-ordenação n.º 164/09, levantado contra Maria dos Anjos de Jesus 

Julião, residente na Rua da Saudade, lugar e freguesia de Santo António de Vagos, por não ter procedido à gestão 

de combustível, num terreno que lhe pertence sito à Rua da Saudade, Santo António de Vagos, numa faixa de 50 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação ao escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 375/09 EPNA, datado de 26/09/2009, da Guarda Nacional republicana, da Equipa de 

Protecção da Natureza e Ambiente, que remeto os autos de noticias de contra-ordenação, abaixo mencionados: ----- 

a) Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 157/09, levantado contra a firma OSS – Carpintaria, Lda., com 

sede na EN 109, lugar de Vergas Sul, freguesia de Santo André de Vagos, por prática de exercício de 

actividade sujeita a registo, sem que tenha sido efectuado a apresentação, à entidade coordenadora, do 



  

 

formulário de registo, juntamente com os elementos instrutórios, nos termos previstos na secção 3 do 

anexo IV do DL 209/2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de Notícia de Contra-Ordenação n.º 159/09, levantado contra a firma OSS – Carpintaria, Lda., com 

sede na EN 109, lugar de Vergas Sul, freguesia de Santo André de Vagos, por prática de abandono de 

resíduos sólidos industriais em qualquer área do município. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação ao escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------- 

4 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONÓMICOS – 1º CICLO – ANO LECTIVO 2009/2010 – 

SEGUNDAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSÍDIO ESCOLAR - 

Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 06/10/2009, a informar 

que em reunião de 28/08/2009, a Câmara Municipal aprovou as listas dos alunos candidatos à Acção Social e 

submete-las a consulta pública, foi fixado um prazo para reclamações, de dez dias úteis, que decorreu entre os dias 

15 e 28 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, propõe a atribuição do subsídio de Escalão A, no valor de aprovado de 45,00 €/aluno, sendo que 

neste escalão foram seleccionados 237 alunos, e atribuição do subsídio de Escalão B, no valor de 30,00 €/aluno, 

sendo que neste escalão foram seleccionados 195 alunos. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e de acordo com a informação referida, atribuir o subsídio 

para auxílios económicos aos alunos constantes da listagem anexa à informação. ----------------------------------------- 

5 - 14ª 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 14ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 470.000,00 

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

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

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

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

6 - 12ª 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 12ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 369.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

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

7 - 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 25/09/2009 a 

08/10/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

8 – PAGAMENTOS – Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - CLAUDINO BOLAIS MÓNICA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 7/09 - Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Claudino Bolais Mónica, residente na Rua da Fonte, n.º 21, lugar de Canto 

de Calvão, freguesia de Calvão, que requer informação prévia sobre construção de um estábulo com ordenha e sala 

de leite, numa propriedade localizada no referido lugar e freguesia. --------------------------------------------------------- 

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

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

2 - CARLOS MANUEL RODRIGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 13/09 - Presente o processo 

de informação prévia de que é requerente Carlos Manuel Rodrigues, residente na Travessa Nossa Senhora da 

Conceição, n.º 5, lugar de Fontão, freguesia de Soza, que requer informação prévia sobre reconstrução de habitação 

existente de forma a obter uma habitação unifamiliar com comércio a nível do rés-do-chão, numa propriedade 

localizada no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação 

técnica de 09/09/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JORGE MANUEL DA SILVA CARRAMÃO - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 24/09 – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 09/09/2009, que deferiu o processo de destaque, requerido por Jorge Manuel da Silva 

Carramão, de acordo com informação técnica datada de 04/09/2009. -------------------------------------------------------- 

4 - CARLOS ALBERTO SANTOS VALENTE E MARIA GRACIETE JESUS VALENTE - 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 11/08 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 24/09/2009, que deferiu o 

processo de destaque, requerido por Carlos Alberto Santos e Maria Graciete Jesus Valente, de acordo com 

informação técnica datada de 11/09/2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JOÃO LUÍS DE PINHO SANTOS, CARLOS MANUEL SIMÕES FERREIRA E JOÃO MATIAS 

BERNARDES - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 26/09 – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23/09/2009, que 



  

 

deferiu o processo de destaque, requerido por João Luís de Pinho Santos, Carlos Manuel Simões Ferreira e João 

Matias Bernardes, de acordo com informação técnica datada de 21/09/2009. ---------------------------------------------- 

6 - JOÃO LUÍS DE PINHO SANTOS, CARLOS MANUEL SIMÕES FERREIRA E JOÃO MATIAS 

BERNARDES - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 27/09 – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23/09/2009, que 

deferiu o processo de destaque, requerido por João Luís de Pinho Santos, Carlos Manuel Simões Ferreira e João 

Matias Bernardes, de acordo com informação técnica datada de 21/09/2009. ---------------------------------------------- 

7 - ISABEL MARIA DA SILVA MIRASSOL TOMÉ E ISIDRO MANUEL DA SILVA MIRASSOL - 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 28/09 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23/09/2009, que deferiu o 

processo de destaque, requerido por João Luís de Pinho Santos, Carlos Manuel Simões Ferreira e João Matias 

Bernardes, de acordo com informação técnica datada de 22/09/2009. ------------------------------------------------------- 

8 - JOÃO BATISTA DE JESUS PEQUENO E MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS COSTA - 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 29/09 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23/09/2009, que deferiu o 

processo de destaque, requerido por João Batista de Jesus Pequeno e Maria da Conceição de Jesus Costa, de acordo 

com informação técnica datada de 22/09/2009. --------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ZULMIRA DE JESUS ROCHA DA CRUZ – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 330/81 - Presente 

o processo de loteamento urbano, de que é requerente Zulmira de Jesus Rocha da Cruz, residente na Rua da Fonte, 

lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, que requer a alteração à operação de loteamento com alvará n.º 

330/81. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 01/10/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 – COMARCA DO BAIXO VOUGA – PROCURADORIA DA REPÚBLICA – CONSELHO MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA – REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Presente o ofício da Comarca do 

Baixo Vouga, datado de 02/09/2009, a informar que a representação do Ministério Público no Conselho Municipal 

de Segurança do Município de Vagos, é assegurado pela Sr.ª Dr.ª Luísa Cristina Freire Martins. ----------------------- 

-------- 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 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º446/84 - MANUEL DA ROCHA FRESCO E JOÃO AUGUSTO 

DA ROCHA FRESCO - DESISTÊNCIA - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE – Foi presente um 

requerimento de Prazeres Malta e Outros, a solicitar a revogação do acto que aprovou o loteamento com alvará n.º 

446, de 13 de Julho de 1984. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisadas as informações técnicas de 27/07/2009 e 02/10/2009, a Câmara Municipal, com base no teor das 

referidas informações, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pelos requerentes, bem assim 

revogar a deliberação camarária de 13/07/1984 que aprovou a operação de loteamento. --------------------------------- 

-------- Considerando, porém, o teor da informação prestada pelos Serviços de Fiscalização, datada de 07/04/2009, 

em que se refere aqui genericamente que não foi dado cumprimento às prescrições constantes do alvará de 

loteamento n.º 446, de 01/08/1984; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o pedido de revogação foi formulado pelos requerentes, pelo que os mesmos têm o dever 

de conhecer as consequências de tal pretensão; --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, com base no disposto da aliena a), do n.º 2, do artigo 103º, do Código de 

Procedimento Administrativo, deliberou, por unanimidade, dispensar a audiência dos interessados, e declarar a 

caducidade da licença de loteamento ao abrigo do disposto na alínea e), do artigo 24º, do Decreto-Lei n.º 289/73, 

de 06 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Os requerentes deverão ser convidados a fazer entrega na Câmara Municipal do original do alvará de 

loteamento n.º 446, de 01/08/1984. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - PROTOCOLO – PROGRAMA DE RECOLHA SELECTIVA RESÍDUOS VERDES NO MUNICÍPIO – 

RATIFICAÇÃO - Presente o protocolo de recolha selectiva de resíduos verdes no município. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o protocolo assinado pelo Sr. Vice-Presidente da 

Câmara no dia 07/04/2009, em representação da Autarquia. ------------------------------------------------------------------ 

3 - MÁRIO DOS SANTOS SESTA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Presente o ofício de Mário dos Santos 

Sesta, datado de 07/10/2009, residente na no lugar e freguesia de Santa Catarina, a informar que autoriza a 

cedência de 82 m2 de terreno do artigo urbano n.º 573, sito na Rua da Igreja, n.º 4, no referido lugar e freguesia, 

pelo preço de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), destinado à Reclassificação do Largo de Santa Catarina. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o Sr. Mário dos Santos Sesta, na importância 

de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), destinado à Reclassificação do Largo de Santa Catarina. ----------------- 

Intervenção do Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade: Antes de ser dada por encerrada a presente 

reunião, o Sr. Dr. Manuel Augusto da Silva Frade usou da palavra para manifestar o agrado por ter trabalho com 

todos os membros desta Câmara Municipal. Continuando, disse que, quando entrou para a Câmara Municipal, 



  

 

estava preocupado com o futuro e a forma como iria ser conduzido o destino da autarquia. Estava na disposição de 

“fazer barulho”. No entanto, pensou que não seria a postura mais correcta. Ficou muito satisfeito pelo facto de 

todos os Vereadores terem discutido os assuntos de uma forma aberta e transparente. Deu os parabéns a todo o 

trabalho efectuado pelos membros da Câmara Municipal, e desejou muita saúde a todos, e respectivas famílias. 

Finalizou a sua intervenção disponibilizando-se para colaborar e ajudar sempre que necessitarem da sua pessoa. ---- 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------------------------- 


