
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ACTA Nº 22/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE OUTUBRO 

DE 2008 

--------- No dia 24 de Outubro 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, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

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

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

reunião do dia 10 de Outubro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia, o Sr. 

Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, deu conhecimento à Câmara Municipal, que a Mais Vagos, S.A., 

deu ao início aos trabalhos de terraplanagem do Parque Industrial do Fontão, na denominada “Zona A”, onde serão 

construídas duas unidades industriais, considerando mesmo ser este, seguramente, o maior momento que o 

Município está a viver desde 1993, uma vez que o desenvolvimento e a sustentabilidade do investimento que o 

Município pode fazer, nos próximos anos, vai depender deste pólo industrial. ---------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Outubro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 214.462,92 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----- 

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 197/2008, de 7 de Outubro – regulamenta a Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, 

estabelecendo as regras a observar na deliberação da assembleia municipal que crie, para o respectivo 

município, a policia municipal, e regulando, nesse âmbito, as relações entre a administração central e os 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - 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 13/PG-V/08, levantado contra o Sr. Armando Nunes Freire, residente na Rua Principal, n.º 263, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - 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 14/PG-V/08, levantado contra o Sr. José Paulo Pereira, residente na Rua Principal, n.º 301 B, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 16/PG-V/08, levantado contra o Sr. Vítor Manuel Caldeira Milheiro, residente na Rua do Marujo, n.º 

5, lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, por exercer a actividade de vendedor ambulante (venda de cachorros e 

bifanas, numa rulote com a matrícula AU-20262), sem possuir cartão de vendedor ambulante válido para o 

concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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 17/PG-V/08, levantado contra o Sr. João Manuel Pinheiro Ferreira, residente na Rua Padre Maia, n.º 

8, 3º Esq, Gaia, por exercer a actividade de vendedor ambulante (venda de pipocas e algodão doce), sem possuir 

cartão de vendedor ambulante válido para o concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------- 

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

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

7 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – 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 18/PG-V/08, levantado contra o Sr. Venicio Macedo Alves Pereira, explorador do Estabelecimento 

de Restauração e Bebidas “Areão Bar”, por proceder, no citado estabelecimento, a uma “Rave Party”, encontrando-

se no local vários clientes, a festa decorria no exterior do estabelecimento dentro das imediações do mesmo com 

musica ao vivo, estando seus clientes a dançar, sem que a actividade estivesse legalmente licenciada com a 

respectiva Licença de Instalação e de Funcionamento de Recintos Improvisados, emitida pela Câmara Municipal 

de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



 
 
 
 
 
 

 

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

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

Presente o ofício n.º 311/08 EPNA, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda Nacional 

Republicana, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 177/08, levantado contra a Sr.ª Maria Aurélia 

Praxedes Pintor, residente na Rua das Escolas, n.º 2, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício nº 185/08 EPNA, datado de 28/09/2008, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 162/08, levantado contra o Sr. Armando Freire Sineiro, residente 

na Rua Principal, n.º 107, lugar de Boco, freguesia de Soza, por proceder à queima de sobrantes, 

provenientes da actividade agrícola (folhas, ervas e ramos); ------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 163/08, levantado contra João Armindo da Silva Julião, residente 

em Rua Estrada Nacional 109, n.º 39, Santo André, por proceder à queima de sobrantes, provenientes da 

actividade agrícola (ervas secas). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício nº 287/08 EPNA, datado de 28/09/2008, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 159/08, levantado contra o Sr. Pedro Miguel de Oliveira 

Pereira, residente na Rua Manuel Moreira da Silva, n.º 64, lugar de Boco, freguesia de Soza, por 

proceder à construção de uma habitação sem que estivesse afixado de forma visível para o exterior do 

prédio, o aviso que publicita o alvará assim como não possuía o Livro de Obra no local da mesma; --- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 161/08, levantado contra o Sr. António da Silva Simões, 

residente na Rua do Canto, n.º 19, lugar e freguesia de Ouca, por proceder à prática de acções de 

aterro ou escavações que conduziram à alteração do relevo natural das camadas do solo arável, sem 

que possuíssem licença da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, quanto ao primeiro auto de contra-ordenação registar e 

ordenar a instrução do processo ao escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, e quanto ao segundo auto de contra-

ordenação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o mesmo à Fiscalização Municipal para 

identificar na Planta de condicionantes do PDM o local da infracção. ------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 342/08 EPNA, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda Nacional 

Republicana, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 207/08, levantado contra o Sr. Amândio 

Carvalhais, residente na Rua do Palhal, n.º 49, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, por proceder à construção de 

uma habitação, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – REMESSA DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício n.º 18173, de 10/10/2008, que anexa ofício do Grupo de Intervenção de 

Protecção e Socorro, da Guarda Nacional Republica de Águeda, dirigido aquela Autarquia, bem como procede à 

devolução de auto de noticia de contra-ordenação n.º 443/08, levantado pelo Grupo de Intervenção de Protecção e 

Socorro da referida G.N.R. contra, Carmina Nunes de Jesus, residente na Rua dos Lafões, n.º 18, lugar da 

Lavandeira, freguesia de Soza, por não providenciar à gestão do combustível numa faixa de 50 metros à volta de 

edificações ou instalações medida a partir da alvenaria exterior da edificação. --------------------------------------------- 

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

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

13 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE 

AVEIRO – MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2009 – Presente o ofício n.º 024603, 

datado de 07/10/2008, da Sub-Região de Saúde de Aveiro, que envia, para emissão de parecer, proposta de turnos 

de serviço para o ano de 2009, das farmácias sediadas no concelho. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à proposta de turnos de serviços para 

o ano de 2009, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 

14 - JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – PARQUE DESPORTIVO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, datado ode 09/10/2008, a informar que a Associação 

Desportiva, Recreativa e Cultural da Gafanha da Boa-Hora, se encontra constituída e por este facto pode a Junta de 

Freguesia estabelecer com a mesma, parceria na área desportiva, pelo que consideram ser importante iniciar-se o 

processo de construção do Parque Desportivo, localizado no Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

esclarecimento adicionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

15 - JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS DA FRADA – CASA MORTUÁRIA EM VAGOS – Presente o ofício 

de João Augusto dos Santos Frada, datado de 30/09/2008, a solicitar à Câmara Municipal que tome em 

consideração a construção de uma Casa Mortuária em Vagos. ---------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

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

16 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 86 – FABIAND, LDA. - Presente o ofício da firma 

mencionada em epígrafe, datado de 08/10/2008, a dar resposta à notificação da Câmara Municipal, efectuado pelo 

ao nosso ofício n.º 9561 datado de 30/09/2008, o qual veio no seguimento da deliberação de Câmara do dia 

12/09/2008, sobre a intenção de se revogar a escritura de compra e venda celebrada a 20/07/2006, e a dar 

conhecimento que se encontram interessados em darem inicio o mais rapidamente possível à construção, a levar 

efeito no referido lote 86, da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------

-------- Uma vez que o atraso se deveu à complexidade para obter o licenciamento industrial e o licenciamento 

camarário, para se dar inicio à construção. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que este último se acha em fase final, tendo a empresa sido notificada, recentemente, nos termos 

desse processo de licenciamento e manifestou interesse na construção da unidade industrial na Zona Industrial de 

Vagos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 12/09/2008. --------------------- 

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

ELÉCTRICO, UNIPESSOAL, LDA. - Presente o ofício da firma mencionada em epígrafe, datado de 

07/10/2008, a dar resposta ao nosso ofício n.º 9563, e a expor que matem o interesse em implantar armazém 

comercial na Zona Industrial de Vagos, esclarece ainda que o projecto oportunamente apresentado, foi elaborado 

tendo em consideração o alinhamento previsto na alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. ---- 

-------- Uma vez que o atraso se deveu à complexidade para obter o licenciamento camarário, para se dar inicio à 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que se acha em fase final, tendo a empresa sido notificada, recentemente, nos termos desse 

processo de licenciamento e manifestou interesse na construção do armazém comercial na Zona Industrial de 

Vagos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 12/09/2008. --------------------- 

18 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE CASA GANDAREZA – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 08/10/2008, a informar que celebrou contrato de 

promessa de compra e venda, para aquisição de uma casa Gandareza, em Covão do Lobo, pelo valor de 32.500,00 

€ (trinta e dois mil e quinhentos euros), pelo que solicita que à Câmara Municipal proceda à escritura de compra e 

venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à Junta de Freguesia de Covão do 



 

Lobo, para aquisição da Casa Gandareza, devendo a mesma, outorgar a competente escritura de compra e venda, 

em nome da freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda informar, que por falta de cabimentação orçamental, e impossibilidade de revisão do 

orçamento, só será possível atribuir e pagar o subsídio em 2009. -------------------------------------------------------------

19 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – ARRANJO DE CASA GANDAREZA – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 08/10/2008, a solicitar que a Câmara Municipal proceda 

à reparação do telhado, do edifício da Casa Gandareza em Covão do Lobo, ou autorizar a Junta de Freguesia a 

efectuar o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

20 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE APOIO PARA 

OBRAS DA IGREJA DA LAVANDEIRA – 1ª FASE (CASA MORTUÁRIA) – Presente o ofício da Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, datado de 15/10/2008, onde informa que a Capela Mortuária da Igreja da 

Lavandeira, já se encontra em fase de conclusão. Solicitam um apoio no montante de 20.930,00 € (vinte mil 

novecentos e trinta euros), para que possam dar por concluída a 1ª fase das Obras da Igreja. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que a presente pretensão, não se acha 

orçamentada e face à impossibilidade de revisão, pondera apoiar as obras referidas apenas e só em Janeiro de 2009. 

21 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA COLOCAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE NA ESCOLA 

DO 1º CEB DE SOZA – A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Soza, um subsídio 

no montante de 1.382,91 € (mil trezentos e oitenta e dois euros e noventa e um cêntimos), para fazer face às 

despesas com a colocação de uma tarefeira na Escola do 1º CEB de Soza, durante os meses de Outubro e 

Novembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22 - JUNTA DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, datado de 21/10/2008, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no montante de 528,00 € (quinhentos e vinte e oito euros), para fazer face a despesas com a limpeza nas 

Escolas da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta da Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, um 

subsídio no montante de 528,00 € (quinhentos e vinte e oito euros). --------------------------------------------------------- 

23 - 13ª 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 13ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 360.000,00 €, 

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

24 - 9ª 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 9ª 

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

205.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - 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 10/09/2008 a 

23/10/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

26 – 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 - CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DE PONTÃO, EM LOMBOMEÃO – PROC.º N.º 6.2.2-02/2003 – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe. ------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. -------------------------------------- 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO BOCO E OUCA – 2ª FASE – PROC.º N-º 6.2.2-01/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de Análise de Propostas da obra mencionada em epígrafe, datado de 

04/09/2008, propondo a adjudicação à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo montante de 844.702,63 € 

(oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e dois euros e sessenta e três cêntimos) mais IVA, uma vez ser a 

proposta mais vantajosa face aos critérios definidos no programa de concurso. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo 

montante de 844.702,63 € (oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e dois euros e sessenta e três cêntimos), 

acrescido de IVA, à referida firma de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ------------------ 

3 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – ADJUDICAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO – Presente o Relatório de Análise de Propostas da obra mencionada em epígrafe, datado de 

18/09/2008, propondo a adjudicação à firma Paviazeméis – Pavimentação de Azeméis, Lda., pelo montante de 



 

124.517,84 € (cento e vinte e quatro mil quinhentos e dezassete euros e oitenta e quatro cêntimos) mais IVA, uma 

vez ser a proposta mais vantajosa face aos critérios definidos no programa de concurso. ---------------------------------

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

de 15/10/2008, que adjudicou à firma Paviazeméis – Pavimentação de Azeméis, Lda., pelo montante de 124.517,84 

€ (cento e vinte e quatro mil quinhentos e dezassete euros e oitenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA, a referida 

obra de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ------------------------------------------------------ 

4 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-04/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de Análise de Propostas da obra mencionada em epígrafe, datado de 

30/09/2008, propondo a adjudicação à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo montante de 269.138,74 € 

(duzentos e sessenta e nove mil cento e trinta e oito euros e setenta e quatro cêntimos) mais IVA, uma vez ser a 

proposta mais vantajosa face aos critérios definidos no programa de concurso. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo 

montante de 269.138,74 € (duzentos e sessenta e nove mil cento e trinta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA, a referida obra de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - ALDA AUGUSTA FERREIRA RITA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 54/08 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Alda Augusta Ferreira Rita, residente na Rua Principal n.º 54, 

lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar e 

muros, no referido lugar e freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 07/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JOÃO PAULO SANTOS ANACLETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 

54/08 – Presente o processo de informação prévia de loteamento, de que é requerente João Paulo Santos Anacleto, 

residente na Rua de Santo António, n.º 23, lugar de Corgo Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, 

que requer informação sobre uma operação urbanística de loteamento com referência a um terreno sito, na Rua 

Padre Joaquim da Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos. ------------------------------------------------------- 

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

técnica de 10/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ANDRÉ SANTOS NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 56/08 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente André Santos Neto, residente na Rua dos Pardeiros, n.º 96, lugar dos 

Pardeiros, freguesia de Santa Catarina, que requer informação sobre a construção de uma moradia, anexos e muros, 

numa propriedade denominada Lamarão, sita nos Condes da freguesia de Santa Catarina. -------------------------------

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



 
 
 
 
 
 

 

técnica de 07/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - EUCLIDES ROCHA MARTINS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 19/08 

– Presente o processo de destaque nº 18/08 de que é requerente Euclides Rocha Martins, residente na Padre 

Joaquim da Rocha, n.º 50, Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer autorização de uma operação de destaque 

de uma parcela de terreno, sito em Quintã, Vagos. ------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o processo de destaque, de acordo com informação 

técnica datada de 08/10/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS GRAÇA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 39/88 – 

Presente o processo de loteamento n.º 39/88, de que é requerente Paulo Alexandre dos Santos Graça, residente na 

Rua Nova, n.º 430, Lombomeão, Vagos, que requer o licenciamento da alteração da operação de loteamento 

referida, titulada pelo alvará de loteamento urbano n.º 06/90, de 24/01/1990. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a alteração de loteamento nas condições da 

informação técnica de 06/10/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - LICINIO RAMOS, LDA. E MUNICÍPIO DE VAGOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 7/03 – 

Presente o processo de loteamento n.º 7/03, de que são requerentes Licínio Ramos, Lda., e o Município de Vagos, a 

requerem alteração à proposta de loteamento anteriormente apresentada e aprovada em reuniões da Câmara 

Municipal de 12/04/2006 e 16/12/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento urbano, e notificar os 

requerentes a apresentar os projectos de especialidade da alteração do loteamento. --------------------------------------- 

7 - REDERIA – PROJECTOS E INSTALAÇÃO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA. – 

OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 308/2004 – Presente o processo de obras n.º 308/2004, de que é 

requerente a firma Rederia – Projectos e Instalação de Redes de Telecomunicações, Lda., com sede na Zona 

Industrial de Vagos, lote 99, que requer alterações ao armazém que possui na Zona Industrial de Vagos. ------------- 

-------- Considerando o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Com a execução da via com a qual confina com o lote 99, a Câmara Municipal consumiu uma faixa de 30 

cm do referido lote 99; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Equivocamente a proprietária na execução dos muros de vedação e divisão, avançou na mesma medida 

sobre o lote 98 com o qual confinava; ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Por outro lado, a firma proprietária do lote 98, para desenvolver o projecto industrial que foi aprovado na 

Câmara Municipal cumprindo os afastamentos laterais de 5 metros, precisa dos centímetros quadrados que 

foram indevidamente e involuntariamente ocupados. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o projecto nas condições da 



 

informação técnica datada de 01/10/2008, e na condição da requerente aceitar a demolição do muro de divisão e a 

reconstrução do mesmo pela firma proprietária da firma do lote 98. --------------------------------------------------------- 

8 - MA INERTES, LDA. - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA – SALGUEIRO 4 – DESVINCULAÇÃO DO 

EXPLORADOR E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO – Presente a informação técnica datada de 02/10/2008, a 

informar que no seguimento do auto da vistoria de 11/07/2008, em que as entidades competentes para a aprovação 

do plano de pedreira, atestam o cumprimento do PARP e consequentemente desvinculação do explorador, entende 

que se encontram reunidas as condições para o despacho final por parte da Câmara Municipal. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a libertação da caução prestada e requerida nos 

termos da informação técnica datada de 02/10/2008. --------------------------------------------------------------------------- 

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 - ROSA ISABEL JESUS GAFANHA MATOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 153/06 – Presente 

o processo de informação prévia de que é requerente Rosa Isabel Jesus Gafanha Matos, residente na Rua Dr., João 

Graça, n.º 371, da vila e freguesia de Vagos, que requer informação sobre a construção de uma moradia 

unifamiliar, na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, da vila de Vagos. ------------------------------------------------- 

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

técnica de 23/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - EMISSÃO DE PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 23/10/2008, a dar 

conhecimento que a partir do inicio do próximo mês de Novembro, as plantas de localização passam a ser emitidas 

com base na aplicação informática EPLOC (Emissão de Plantas de Localização), todas as quartas-feiras em horário 

de expediente, na Secção de Atendimento, num posto de plantas criado para o efeito. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento, e delibera, por unanimidade, que o respectivo 

Departamento dê a conhecer, através de publicitação por Edital, bem como, por ofício, aos técnicos que usualmente 

apresentam projectos na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MARIA NATÁLIA FREIRE CAMPOS – AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal delibera 

por unanimidade adquirir a Maria Natália Freire Campos e marido Victor Manuel Silva Simões, residentes na Rua 

da Igreja, n.º 34, no lugar e freguesia de Ouca, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º 1115, da freguesia de 

Ouca, pelo montante de 5.740,00 € (cinco mil setecentos e quarenta euros), destinado à construção do Centro 

Escolar de Ouca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - OSS – CARPINTARIA, LDA. - PEDIDO DE LOTE DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE 



 
 
 
 
 
 

 

VAGOS – Presente o ofício da firma mencionada em epígrafe, datado de 22/10/2008, a solicitar a cedência de um 

lote de terreno na Zona Industrial de Vagos, para construção de um pavilhão industrial. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar à firma OSS – Carpintaria, Lda., com sede na 

Estrada Nacional 109, Santo André, o lote 69 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 2559 m2, pelo preço de 

8.98, €/m2, perfazendo a importância total de 22.979,82 € (vinte e dois mil novecentos e setenta r nove euros e 

oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


