
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACTA Nº 20/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE SETEMBRO 

DE 2008 

--------- No dia 26 de Setembro de 2008, pelas quinze horas, 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, Victor Oliveira Santos. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, pelo que, 

na devida altura, se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador na Sala de Reuniões. --------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 12 de Setembro 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 25 de 

Setembro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 44.928,69 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro – Aprova o Regime de Trabalho em Funções Públicas; ---------------- 

• Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de Setembro – Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 299/84, 

de 5 de Setembro, criando o passe escolar ou «passe 4_18@escola.tp». ------------------------------------------ 

3 - SIMÃO PEDRO DA ROCHA RODRIGUES – 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 05/09/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

Simão Pedro da Rocha Rodrigues, na qualidade de mordomo da Festa em honra de São Miguel, a realizar no lugar 

e freguesia de Soza, a ter lugar no dia 28 de Setembro de 2008, das 17:00 horas às 18:00 horas, de acordo com o 

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

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 



  

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 11/09/2008, que 

autorizou a interrupção de trânsito solicitada pela Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, para a realização de mais 

um dia de festa para angariação de fundos para as obras da Igreja, a realizar no lugar e freguesia de Ponte de 

Vagos, a ter lugar no dia 11 de Setembro de 2008, das 22:00 horas às 02:00 horas. --------------------------------------- 

5 - ÓSCAR MANUEL OLIVEIRA GASPAR – ENTREGA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL – Presente o ofício datado de 15/08/2008, de Óscar Manuel Oliveira Gaspar, residente em Vagos 

que, como já tem acontecido, entrega para a Biblioteca Municipal 60 livros, essencialmente técnicos ou relativos a 

assuntos políticos, que incluiu duas edições comemorativas do 50º Aniversário do Banco Europeu de Investimento. 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer ao Sr. Dr. Óscar Gaspar os 

livros, agora entregues, que ficam a fazer parte do acervo da Biblioteca Municipal. -------------------------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – AQUISIÇÃO DE LIVROS – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Ouca, datado de 16/09/2008, a informar que pretendem mandar editar o livro “Memórias de Ouca” de 

Eurico Simões Pena, pelo que solicitam a atribuição de um subsídio no valor de 4.396,50 € (quatro mil trezentos e 

noventa e seis euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir à Junta de Freguesia de Ouca 250 exemplares do 

livro editado pela mesma, ao preço de 10,00 €/cada (dez euros). ------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:15 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira 

Santos. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. --------------- 

7 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – XVII 

ACAMPAMENTO REGIONAL DE AVEIRO – Presente o ofício do Corpo Nacional de Escutas, datado de 

12/09/2008, a formalizar o pedido para a realização do XVII Acampamento Regional de Aveiro, no Parque de 

Campismo da Vagueira, e na sua área circundante, a decorrer entre os dias 24 de Julho e 9 de Agosto de 2009. -----

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manifestar o seu interesse e empenho na realização do 

XVII Acampamento Regional de Aveiro, no local solicitado. -----------------------------------------------------------------

8 - CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DE LOCATÁRIO DO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIO N.º 2045288 SUJEITO A CONDIÇÃO SUSPENSIVA – Presente 

a Minuta do Contrato mencionado em epígrafe, no qual outorgam o “GRECAS - Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural”, com sede na Rua do Pólo Desportivo, na freguesia de Santo António de Vagos, a sociedade 

“Besleasing e Factoring, Instituição Financeira de Crédito, S.A.”, com sede em Lisboa, e o Município de Vagos, o 

qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica cópia anexa à presente acta. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato supramencionado, e autorizar 

o Sr. Presidente a assinar o contrato, em nome do Município. ---------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

9 - FERNANDO DOMINGUES CARDOSO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício de Fernando Domingues Cardoso, residente na Rua Corgo da Moita, n.º 89, Cabeço, Mira, datado 

de 11/02/2008, no qual dá a conhecer que no dia 8 de Fevereiro de 2008, pelas 18:20 horas, quando se deslocava 

com a sua viatura marca Saab, modelo 9.3, com a matrícula 93-36-VO, na Rua dos Bombeiros Voluntários de 

Vagos, sentido Norte/Sul, a mesma embateu num obstáculo que se encontrava no parque público, tendo provocado 

a quebra de uma grelha central, a quebra do avental dianteiro e a quebra do pára-choques, e danos visíveis no farol 

de nevoeiro, pelo que solicita o pagamento de indemnização pelos danos causados. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo analisado devidamente todos os elementos juntos pelo requerente, delibera, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O acidente a verificar-se como refere o requerente sucedeu numa zona afecta às obras de Urbanização do 

Alvará de Loteamento n.º 1/96, cujo titular é Manuel Francisco Júnior; ------------------------------------------ 

2. A Câmara Municipal, ainda não recebeu as respectivas obras, porque as mesmas se acham em fase de 

conclusão, logo, a responsabilidade ainda se acha na esfera do loteador; ----------------------------------------- 

3. Por outro lado, feita a análise da ocorrência, esta indicia responsabilidade do condutor e não o contrário, 

porquanto os danos se verificam sob o lado direito da viatura e o obstáculo se localiza no lado contrário, 

ou seja esquerdo, da respectiva viatura; -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, quer pelas razões invocadas em 1 e 2, quer por entender que a responsabilidade é do 

condutor, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, ser sua intenção, por aqueles fundamentos, indeferir o 

pedido do requerente e para o mesmo se pronunciar, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º, do C.P.A., no 

prazo de 10 dias úteis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JOÃO JOSÉ CIRINO FERNANDES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de João José Cirino Fernandes, residente na Rua Dr. José Rito, lugar e freguesia da Gafanha da Encarnação, 

a solicitar o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido com a sua viatura no dia 22/06/2008, quando 

circulava na Rua Principal, Gafanha da Boa-Hora, direcção Gafanha da Boa-Hora / Mira, quando embateu num 

buraco existente no eixo da via. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, tendo analisado os elementos juntos e respectivas informações, constata o seguinte: -- 

1. Que a G.N.R. se deslocou ao local não na data e hora do acidente mas posteriormente quando para tal foi 

solicitado e lhe foi indicado pelo requerente, não tendo confirmado a posição da viatura e os respectivos 

danos, apenas e tão só a existência de um buraco, naquela rua, efectuado pelos serviços municipais que 

aquela hora da manhã não estava sinalizado; ------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitada informação aos serviços, os mesmos referem que em visita ao local não detectaram qualquer 

anomalia na via que pudesse provocar os danos peticionados pelo requerente; ---------------------------------- 



  

3. Face ao comportamento do requerente, não nos parece possível determinar a responsabilidade da 

Autarquia, o local da ocorrência e os respectivos danos daí decorrentes. ----------------------------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção, 

pelos fundamentos invocados, indeferir o pedido do requerente e, para o mesmo se pronunciar, querendo, nos 

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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – REMESSA DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício n.º 10246, de 18/09/2008, que anexa ofício da Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republica de Aveiro, dirigido aquela Autarquia, bem como procede à 

devolução de auto de noticia de contra-ordenação n.º 133/08, levantado por referida Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente contra, António Miguel Moreira Dias, residente na Rua do Beco n.º 35, Bonsucesso, Aradas, 

Aveiro, pela prática de realização de um acampamento ocasional, junto à Ria de Aveiro, na Praia da Vagueira. ----- 

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

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

12 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – ANO LECTIVO 

DE 2008/2009 – Presente o Protocolo de Cooperação em epígrafe a outorgar entre o Município de Vagos e o 

Centro Social Paroquial de Calvão, Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, Centro Social e Bem Estar de 

Ouca, Centro de Acção Social de Covão do Lobo, Associação Betel, Associação Boa-Hora, Centro Social da 

Freguesia de Ouca, Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina e Associação de 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André, com vista ao fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico do concelho, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à 

presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação, e autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara a outorgar o protocolo em nome do Município. ------------------------------------------------------ 

13 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO, E 

TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º CEB E PRÉ-ESCOLAR DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS – Presente a Minuta do Protocolo de Cooperação em epígrafe, a outorgar entre o Município de 

Vagos, a Junta de Freguesia de Santo António de Vagos e o GRECAS – Associação Recreativa, Desportiva e 

Cultural, com vista a subsidiar a aquisição de um autocarro para transporte de alunos do 1º CEB e Pré-Escolar 

daquela freguesia, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de cooperação, e autorizar o 

Sr. Presidente da Câmara a outorgar o protocolo em nome do Município. -------------------------------------------------- 

14 - 11ª 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 11ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 605.000,00 €, 

documento constituído por 2 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 7ª 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 7ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 160.000,00 € e nas 

anulações, o montante de 183.000,00 €, 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. ----------------------------------------------------- 

16 - 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 12/09/2008 a 

25/09/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

17 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º N.º 6.2.2-06/2008 – NOMEAÇÃO 

DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 10/09/2008, a propor que seja nomeado fiscal 

da obra em epígrafe, o Sr. Eng. José António Martins Silvestre. --------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – PROC.º N.º 6.2.2-05/2008 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 10/09/2008, a propor que seja nomeado fiscal da 

obra em epígrafe, o Sr. Eng. José António Martins Silvestre. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

3 - ETAR DE OUCA – PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a 

informação do CDI, datada de 10/09/2008, a propor que seja nomeada fiscal da obra em epígrafe, a Sr.ª Eng.ª 

Isabel Cristina Azevedo Dias Rosado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Isabel Cristina 

Azevedo Dias Rosado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA” – PROC.º N.º 6.2.2-05/2008 – NOMEAÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 10/09/2008, que nomeou para exercer 

a coordenação de segurança e saúde em obra, a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com referência à obra 

mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA” – PROC.º N.º 6.2.2-06/2008 – 

NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 10/09/2008, que 

nomeou para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra, a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com 

referência à obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - “ETAR DE OUCA” – PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 – NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 10/09/2008, que nomeou para exercer a coordenação de segurança 

e saúde em obra, a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com referência à obra mencionada em epígrafe. -------- 

7 - “ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-10/2007 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança 

e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal em 31/07/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

8 - “ALCATROAMENTOS NA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança 

e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal em 31/07/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

9 - RUA DOS PICADOS (GAFANHA DA BOA-HORA) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2006 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DE EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória da obra 



 
 
 
 
 
 

 

mencionada em epígrafe, e a conta final da empreitada. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória e a conta final da referida 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO DE VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO (POVT) – 

DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO – Pelo Sr. Presidente da Câmara de Vagos, foi 

dada a explicação necessária sobre o documento mencionado em epígrafe, o qual se dá aqui por inteiramente 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente acta. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o respectivo documento, e remete-lo à Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO LUÍS PINHO SANTOS E JOÃO DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 65/08 – 

RATIFICAÇÃO – Presente o processo de informação prévia de que são requerentes João Luís Pinho Santos, 

residente na Rua da Saudade, n.º 15, lugar e freguesia de Santo António de Vagos, e João da Rocha, residente na 

Rua Nova, n.º 420, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requerem informação sobre a construção de um 

edifício de habitação colectiva, num terreno sito no gaveto da Avenida João Grave, com a Rua Maestro Berardo 

Pinto Camelo, na vila e freguesia de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 11/09/2008, que deferiu o pedido nas condições da informação técnica de 11/09/2008. -------------------------------

2 - ALEGORIA URBANA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 76/08 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo de informação prévia de que é requerente a firma 

Alegoria Urbana, Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Rua Principal, n.º 40, lugar de Carregosa, 

freguesia de Ouca, que requer informação sobre a construção de um edifício num terreno sito no lugar de Fontão, 

freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 09/09/2008, que deferiu o pedido nas condições da informação técnica de 09/09/2008. -------------------------------

3 - MAURO DE OLIVEIRA LOPES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 72/08 – Presente o processo 

de informação prévia de que é requerente mauro de Oliveira Lopes, residente na Rua Humberto Delgado, n.º 53, 

lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer informação sobre a construção de uma moradia 

unifamiliar e muro de vedação, numa propriedade sita na Rua Dr. João Rocha Pai, no referido lugar e freguesia. --- 

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

técnica de 22/08/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ANTÓNIO FERREIRA SANTOS ROSA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 77/08 – Presente o 



  

processo de informação prévia de que é requerente António Ferreira Santos Rosa, residente na Rua Principal, n.º 

285, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar 

com anexos e muros, numa propriedade localizada na Rua dos Olheiros, lugar de Carvalhais, freguesia de Ponte de 

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

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

técnica de 12/08/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ANDREIA MÓNICA BRANCO RAMALHO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 169/07 – 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente Andreia Mónica Branco Ramalho, residente na Rua 

das Agras, n.º 122, Cimo de Vila, Ílhavo, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, 

numa propriedade localizada em Aidos do Barreiro, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza. ----------------------------- 

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

técnica de 08/09/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MARIA ISABEL JESUS ROCHA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N. º 50/2004 – Presente o 

processo de obras n.º 50/2004, de que é requerente Maria Isabel Jesus Rocha, residente ma Rua Quinta do Alho, n.º 

37, Ouca, que solicita que seja emitida nova licença para efeito de conclusão da construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, no lugar de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse da conclusão da obra, deferindo a 

licença especial, nos termos do n.º 3, do art.º 88º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, da redacção dada 

pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

D – DIVERSOS 

1 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO – BAIXO VOUGA – APROVAÇÃO 

DOS ESTATUTOS – Foram presentes para aprovação e formalização de adesão os Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA), documento que se dá aqui por inteiramente 

reproduzido, e fica cópia a fazer parte integrante da presente acta, a qual é composta pelos Municípios de Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e 

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

-------- Após análise dos mesmos a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aderir à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA), aprovar os respectivos Estatutos e condições gerais de 

participação, bem como remeter os mesmos à Assembleia Municipal para autorização de adesão do Município e 

aprovação dos referidos estatutos, nos termos e ao abrigo da alínea m) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------- 

2 - ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO DE PORTUGAL – APROVAÇÃO DOS 

ESTATUTOS – Foram presentes para aprovação e formalização de adesão os Estatutos da Entidade Regional de 



 
 
 
 
 
 

 

Turismo do Centro de Portugal, documento que se dá aqui por inteiramente reproduzido, e fica cópia a fazer parte 

integrante da presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após análise dos mesmos a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aderir à Entidade Regional de 

Turismo do Centro de Portugal, aprovar os respectivos Estatutos, bem como remeter os mesmos à Assembleia 

Municipal para autorização de adesão do Município e aprovação dos referidos estatutos, nos termos e ao abrigo da 

alínea m) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONSELHO 

GERAL TRANSITÓRIO – Presente o ofício da Escola Secundária de Vagos, datado de 23/09/2008, a solicitar a 

designação dos elementos da Câmara Municipal, para representarem o Município do Conselho Geral Transitório. --

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar como representantes do Município no Conselho 

Geral Transitório da Escola Secundária de Vagos, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e os 

Srs. Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e Dr. Marco António Ferreira Domingues. --------------------- 

2 - OUTRALUZ, CANALIZAÇÕES, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 5/07 – Presente o 

processo de loteamento n.º 5/2007, de que é requerente a firma Outraluz, Canalizações, Lda., com sede no lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos, que solicita a desistência do procedimento, com referência ao loteamento que 

pretendia levar a efeito, no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pelo requerente, e revogar a 

sua deliberação de 11/05/2007, que aprovou o loteamento, nas condições impostas pela informação técnica, datada 

de 26/04/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - MANUEL ABADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 57/08 – Presente o processo n.º 57/08, de que 

é requerente Manuel Abade, residente na Rua 5 de Outubro, no lugar do Grou, freguesia de Santa Catarina, que 

pretende a construção de uma moradia unifamiliar e muros, no referido lugar e freguesia. -------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1. Autorizar a construção em zona agro-florestal, inferior a 2 hectares; --------------------------------------------- 

2. Deferir a informação prévia, nas condições da informação técnica datada de 17/09/2008. ---------------------

4 - IBERUSA – HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, S.A. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 



  

264/2006 – Presente o processo n.º 264/2006, de que é requerente a firma Iberusa – Hotelaria e Restauração, S.A., 

com sede no Porto, que pretendem a construção de uma estação de serviço, com similar de hotelaria no local 

designado “sublanço A-17, nó Ponte de Vagos – nó de Vagos”. --------------------------------------------------------------

-------- Tendo em consideração que a zona onde se localizam as estações de serviço não se acham próximas de 

quaisquer redes públicas de drenagem de águas pluviais e drenagem de águas residuais, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, dar parecer positivo à pretensão nas seguintes condições: ------------------------------------ 

1. Ser assegurado o tratamento de águas residuais e pluviais em ETAR própria e, só após, ser efectuado o 

seu lançamento na rede de canais, neste caso o Rio Boco e posteriormente até à Ria de Aveiro, pela 

concessionária; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Notifique-se a requerente e a CCDRC. -------------------------------------------------------------------------------- 

5 - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, proceder à elaboração da proposta do “Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A”, de acordo com a informação técnica que é fundamentação e procedimento e se 

dá aqui como inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta. -------------------------------------------------------- 

6 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS MARCA MITSUBISHI CANTER, 

ATRAVÉS DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

adquirir à firma Mitsubishi Motors, uma viatura Mitsubishi Canter TD FE 83 BE4WLEA3, de cabine dupla através 

da Central de Compras do Estado, contrato n.º 412 045 (nº de ordem 386), pelo valor de 26.506,15 €, de acordo 

com a proposta apresentada pela referida firma datada de 18/01/2008. ------------------------------------------------------ 

7 - JOSÉ LUÍS SIMÕES MARTINS – ALARGAMENTO DA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO – Na 

sequência da deliberação da Câmara Municipal do dia 11/07/2008, foi notificado, através do nosso ofício n.º 7278, 

de 17/07/2008, o Dr. Paulo Guilherme Martins, advogado do Sr. José Luís Simões Martins, tendo este vindo agora 

clarificar a situação quanto à cedência de terreno destinado ao alargamento da Avenida Padre Alírio de Melo, em 

Vagos, bem como, a construção dos muros de suporte de terras, propondo ainda, em nome do seu constituinte, que 

a indemnização a pagar seja no montante de 3.600,00 € (três mil e seiscentos euros), quantia necessária para a 

construção dos muros de suporte de terras do prédio do seu constituinte. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o exposto e indemnizar o Sr. José Luís 

Simões Martins, pela importância de 3.600,00 € (três mil e seiscentos euros), para a construção do muro de suporte 

de terras, devendo o mesmo ter como alinhamento o previsto no Plano de Urbanização da Vila de Vagos. ----------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, reconhecer a cedência gratuita do terreno, com a área de 225 m2, 

correspondente à ocupação efectuada no artigo rústico n.º 746, da freguesia de Vagos, a qual será considerada em 

caso de eventual operação de loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - MANUEL FRANCISCO JUNIOR – LOTEAMENTO URBANO – PORC.º N.º 22/91 – Presente o 



 
 
 
 
 
 

 

processo n.º 22/91, de que é requerente Manuel Francisco Júnior, residente em Ponte de Vagos, a propor à Câmara 

Municipal a hipoteca dos lotes 37, 38 e 39 do referido loteamento, como prestação de caução para as obras de 

urbanização a executar, no valor de 402.225,69 € (quatrocentos e dois mil duzentos e vinte e cinco euros e sessenta 

e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------- 

1. Informar o requerente de que face ao teor da deliberação de 09/05/2008, se acha dispensado do pagamento 

das taxas do processo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Informar que, por lapso, em reunião de 11/07/2008 foi fixado o valor de 402.225,69 € (quatrocentos e dois 

mil duzentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove cêntimos) para a caução, sendo na realidade o valor 

de 420.225,69 € (quatrocentos e vinte mil duzentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove cêntimos); ----- 

3. Por outro lado, solicita-se ao requerente que informe quais os lotes que ainda se acham hipotecados a 

favor do Município de Vagos, para cumprimento da caução inicial. ---------------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 


