
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 25/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE NOVEMBRO 

DE 2008 

 

--------- No dia 28 de Novembro de 2008, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

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

Augusto da Silva Frade, 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 deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 14 de Novembro de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Novembro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 89.943,44 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ---- 

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro – Estabelece o regime jurídico da segurança contra 

incêndios em edifícios; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro – Estabelece os requisitos específicos de instalação, 

classificação e funcionamento dos parques de campismo e caravanismo. ---------------------------------------- 

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 21/PG-V/08, levantado contra o Sr. Humberto Lopes Martins, residente na Rua Direita, n.º 18, lugar 

e freguesia de Ponte de Vagos”, explorador do estabelecimento denominado Bar “Barbaridades”, por proceder a 

um espectáculo de musica ao vivo, sem que para o efeito o mesmo se encontra-se licenciado. -------------------------- 

-------- 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 22/PG-V/08, levantado contra o Sr. Carlos Manuel Paiva Silva, residente na Rua dos Portinhos, n.º 

16, Moita, Oliveirinha, Aveiro, explorador do estabelecimento denominado Bar “Pau de Canela”, por proceder a 



 

um espectáculo de musica ao vivo, sem que para o efeito o mesmo se encontra-se licenciado. -------------------------- 

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

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

5 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – REMESSA 

DE AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, datado de 31/10/2008, que remete o auto de noticia de contra-ordenação, levantado em 

25/09/2008 pela Fiscalização Municipal, contra a Sr.ª Ernesta Jesus Matos, residente na Rua de Alta Tensão, lugar 

e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, uma vez que, de acordo com a nova Lei da REN, a Câmara Municipal tem 

competências para a instrução do processo de contra-ordenação, de acordo com a parte final do artigo 38º do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora procedeu à construção de uma moradia, no referido lugar e freguesia, sem que para o efeito, 

fosse possuidora do alvará de licença de construção passado pela Câmara Municipal. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter ao Chefe da Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio 

para parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o auto 

de noticia de contra-ordenação, da Fiscalização Municipal, desta Autarquia, levantado contra a firma Captágua, 

Captações de Água, Lda., com sede na Rua Dr. João Graça, n.º 1210, em Vagos, por proceder à pavimentação do 

solo em cimento, construção de estrutura metálica, construção de um muro em betão armado, construção de 

arrumos compilares em betão armado, alvenaria em chapa metálicas e cobertura com vigas em pré-esforçado 

encimadas com telhas de lusalite e construção de outros arrumos em estrutura metálica e colocação de uma 

construção em madeira, sem que para o efeito fosse possuidor do alvará de licença de construção passado pela 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia de contra-ordenação à A.R.H.C. 

– Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., por ser a entidade com competência para instrução do 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - FILARMÓNICA VAGUENSE – PEDIDO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE E 

SAP DE VAGOS – Presente o ofício da Filarmónica Vaguense, datado de 05/11/2008, a solicitar as instalações do 

antigo Centro de Saúde e SAP de Vagos, a título provisório, para instalação de várias actividades levadas a cabo, 

pela Filarmónica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com seis votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Sr. Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º 

Vítor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues) e uma abstenção (do Vice-Presidente da Câmara, 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves), informar que após tomar posse do edifício e a titulo provisório cede 



 
 
 
 
 
 

 

parcialmente o antigo Centro de Saúde e SAP de Vagos, à Filarmónica Vaguense. --------------------------------------- 

8 - EULÁLIA DOS SANTOS ESTEVES, E MARIDO JOÃO BATISTA DA ROCHA – PEDIDO DE 

REEMBOLSO – Presente o ofício de Eulália dos Santos Esteves, e marido João Batista da Rocha, residentes na 

Rua Principal, n.º 186, Santa Catarina, datado de 05/11/2008, a solicitar o pedido de reembolso das despesas 

efectuadas, por conta da outorga da escritura de justificação e compra e venda, outorgada no dia 09/04/2008, 

devido à venda de um terreno ao Município, sito na Rua Principal, freguesia de Santa Catarina. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com seis votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Sr. Fernando Ferreira Capela, Dr. 

Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vítor Oliveira Santos e) e uma abstenção (do Dr. Marco António Ferreira 

Domingues), reembolsar a requerente pela quantia de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros). ------------------------- 

9 - AICEP PORTUGAL GLOBAL – Presente o ofício da AICEP Portugal Global, datado de 21/10/2008, a 

informar que a empresa Planos Férricos Portugal – Produtos Siderúrgicos, Lda., com sede na Rua Padre Vicente 

Maria Rocha, n.º 12 A, Vagos, apresentou à AICEP uma candidatura no âmbito do Decreto-Lei n.º 409/99, de 15 

de Outubro, referente a investimentos a realizar no concelho de Vagos. ---------------------------------------------------- 

-------- Anexam, ainda, requerimento dirigido à Câmara Municipal por aquela sociedade, através do qual a mesma 

solicita, para efeito das alíneas b) e c), do n.º 1 do Decreto-Lei acima mencionado a emissão pela Assembleia 

Municipal de declaração comprovativa do interesse Municipal do Projecto de investimento que a sociedade 

pretende desenvolver no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

10 - ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – CANDIDATURA AO PROGRAMA MODELAR – Presente o ofício da 

Associação Boa-Hora, datado de 03/11/2008, a enviar para análise, cópia do processo de candidatura à construção 

de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), apresentada na ARS – Coimbra, no dia 

20/10/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da candidatura apresentada pela Associação da Boa-Hora. ------- 

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

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

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 17/11/2008, que autorizou o pagamento na importância de 

12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da 

Ordem de Pagamento n.º 4203/2008, da mesma data. -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais delibera, a Câmara Municipal, que o presente pagamento é efectuado por conta do subsídio atribuir 

no ano de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – A 17 – TERRENO COM FALTA DE ÁGUA PERTENCENTE 

A ROGÉRIO SIMÕES FREIRE – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 10/11/2008, a 

solicitar que se interceda, junto da entidade competente, de forma a solucionar o problema de falta de água, devido 

à passagem da A17, no terreno pertencente ao Sr. Rogério Simões Freire, residente na Rua da Igreja, n.º 15, lugar e 

freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à LUSOSCUT, à AENOR e à firma Mota Engil, 

com carácter de urgência a execução de novo furo no terreno pertencente ao Sr. Rogério Simões Freire, residente 

na Rua da Igreja, n.º 15, lugar e freguesia de Ouca, em substituição do executado, uma vez que foi violado o 

contrato assinado entre aquele e a LUSOSCUT, no âmbito do RCAPE, porquanto verificámos que o mesmo não 

foi bem executado desde do seu inicio, tendo as sucessivas reparações mantido o problema inicial. -------------------- 

13 - MARIA DA SILVA OLIVEIRA MARQUES – PEDIDO DE APOIO PARA BENEFICIAÇÃO DE 

HABITAÇÃO – Presente o ofício de Maria da Silva Oliveira Marques, residente em Rua Nova, n.º 39, 

Sanchequias, a solicitar apoio por parte da Câmara Municipal, para beneficiar a sua casa de habitação, dada a 

doença do seu marido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 24/11/2008, a 

dar a conhecer a necessidade da realização de obras de beneficiação na habitação, que se encontra degradada e não 

reúne as condições mínimas de habitabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que a casa não oferece as condições mínimas para alojar o marido, que se encontra numa 

situação de doença oncológica grave, e que exige cuidados de higiene redobrados. --------------------------------------- 

-------- A família sobrevive com os rendimentos provenientes do Abono de Família, e com o subsídio do 

Rendimento Social de Inserção, e que o agregado familiar é ainda composto por dois filhos menores que não 

dispõem de condições para viver com o mínimo de higiene e conforto. ----------------------------------------------------- 

-------- Pelo exposto, e de acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos, no seu artigo 3º, ponto 1.2, propõe a atribuição dos materiais de construção solicitados, de 

modo a permitir a realização de obras de beneficiação, necessárias à melhoria das condições habitacionais do 

agregado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente de que o seu pedido será apreciado 

no mês de Janeiro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - TRANSPORTE, EM TAXI, PARA DUAS CRIANÇAS RESIDENTES NA GAFANHA DA BOA-

HORA, PARA FREQUÊNCIA DE TERAPIA DA FALA, NO GABINETE TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE 

VAGOS – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 21/11/2008, a 

informar sobre os alunos Lurdes Mirassol Domingues e Diogo Santos Morais, de cinco anos, que frequentam o 

Jardim de Infância da Boa-Hora, têm problemas associados à fala, pelo que necessitam de frequentar consulta de 



 
 
 
 
 
 

 

especialidade, de modo a desenvolver as suas capacidades nesta área. ------------------------------------------------------ 

-------- Informa ainda, que a consulta existe em Vagos, no Gabinete Técnico-Pedagógico e o encaminhamento foi 

efectuado pelo Hospital de Aveiro, através da consulta de Desenvolvimento, em colaboração com o Agrupamento 

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

-------- Os agregados familiares, de onde provêm estas crianças, são muito carenciados, ambos beneficiários da 

medida de Rendimento Social de Inserção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo exposto, a Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, propõe que seja atribuído um subsídio, para 

pagamento da viagem semanal, no valor de 20 € (vinte euros), à mãe do Diogo, D. Alda Maria Martins dos Santos, 

quando seja apresentado o recibo do táxi e uma declaração do Gabinete a comprovar os dias do atendimento às 

crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 20,00 € (vinte euros), para 

pagamento da viagem semanal, à mãe do Diogo, D. Alda Maria Martins dos Santos, apresentando o recibo do táxi 

e uma declaração do Gabinete a comprovar os dias do atendimento às crianças. ------------------------------------------- 

15 - CARDA – CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – 

CEDÊNCIA DAS DUAS SALAS, NO EDIFÍCIO JOÃO GRAVE, PARA FUNCIONAMENTO DOS 

TRABALHOS DO CARDA – Presente o ofício n.º 115/08, datado de 11/11/2008, a solicitar a continuidade da 

cedência de duas salas no edifício João Grave. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 21/11/2008, a 

informar que o Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro (CARDA), encontra-se a trabalhar com 

utentes, com problemas de alcoolismo, e suas famílias, residentes no concelho de Vagos, desde 2005. ---------------- 

-------- Mais informa, que o Projecto “Não ao Álcool, Sim à Vida”, promovido pelo CARDA, esteve em 

funcionamento em Vagos, desde 2006 até Dezembro de 2007, e durante o período da sua existência foram 

acompanhados os utentes que foram sinalizados pelo técnicos e pela equipa de alcoologia do Centro de Saúde de 

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

-------- Informa ainda que, o CARDA continua a desenvolver as suas actividades nas instalações cedidas pela 

Câmara Municipal de Vagos, conforme protocolo outorgado em 23/03/2007 e renovado por mais seis meses em 

reunião de 28/03/20008, no Edifício João Grave, faz o acompanhamento a 60 utentes do concelho, dos 60 utentes 

20 fazem terapia de grupo, em dias marcados pelos técnicos e nas instalações cedidas, evitando a deslocação dos 

mesmos à sede em Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo exposto, a Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, considera de grande importância a 

continuidade do trabalho efectuado pelo CARDA, no concelho, em prol dos utentes de Vagos, pelo que a Câmara 

Municipal deve continuar a disponibilizar os espaços pretendidos e o material informático, dando continuidade ao 



 

Protocolo acima mencionado até ao final de 2009. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, renovar o protocolo outorgado em 23/03/2007, até ao final 

do ano de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE – APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO – Presente o regulamento supra mencionado, documento que aqui se dá como inteiramente 

reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o regulamento supra mencionado. ------------------- 

17 - 15ª 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 15ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 223.000,00 €, 

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

18 - 11ª 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 11ª 

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

65.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - 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 14/11/2008 a 

27/11/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

20 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 12/11/2008, que aprovou parcialmente, o Plano de 

Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO BOCO E OUCA – 2ª FASE – CONTRATO ESCRITO DE 

EMPREITADA – MINUTA – RATIFICAÇÃO – Presente a Minuta de Contrato Escrito da Empreitada de 

“Drenagens de Águas Residuais no Boco e Ouca – 2ª Fase”. ----------------------------------------------------------------- 

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

de 21/11/2008, que aprovou a Minuta do contrato escrito da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------- 

3 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – TRABALHOS A MAIS – 

Presente a informação técnica datada de 24/11/2008, a informar que na obra mencionada em epígrafe, vão existir 

trabalhos a mais no valor de 3.967,17 € (três mil novecentos e sessenta e sete euros e dezassete cêntimos), os quais 

são compostos pelas propostas TE 36 – trabalhos extra contratuais, de valor de 3.547,73 € (três mil quinhentos e 

quarenta e sete euros e setenta e três cêntimos), e por trabalhos de ligação da rede predial de abastecimento de água 

à rede pública, de valor 419,44 € (quatrocentos e dezanove euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 3.967,17 € (três 

mil novecentos e sessenta e sete euros e dezassete cêntimos), mais IVA. --------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - FAUSTO BENEDITO LEITÃO ALEGRIA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 28/08 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Fausto Benedito Leitão Alegria, residente na Rua Nova, n.º 9, 

lugar e freguesia de Ouca, que requer informação prévia sobre alteração e ampliação de uma habitação existente no 

referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 13/11/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JOÃO CARLOS FERREIRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 123/07 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente João Carlos Ferreira Neves, residente na Rua da Paradita, n.º 

11, lugar de Parada de Baixo, freguesia de Calvão, que requer informação prévia sobre construção de um imóvel 

habitacional com estacionamento e muros, no referido lugar e freguesia. --------------------------------------------------- 

-------- Tendo em atenção que a presente proposta cumpre toda a legislação em vigor, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do requerente. ---------------------------------------------------------------- 

3 - ALEXANDRE MARINHO TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 160/07 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Alexandre Marinho Teixeira, residente na Rua da Liberdade, 

lugar da Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, que requer informação prévia sobre obras de construção de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em área agro-florestal inferior a 2 

hectares, e aprovar a informação prévia nas condições da informação técnica de 10/11/2008. --------------------------- 



 

4 - ADELINO JORGE DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 81/08 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Adelino Jorge da Rocha, residente na Rua Principal, n.º 490, lugar de Barra 

de Mira, freguesia de Mira, que requer informação prévia para construção de moradia unifamiliar e muros, num 

terreno sito no lugar da Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ---------------------------------------- 

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

técnica de 14/11/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 117/2008 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a 

firma BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A., que requer a instalação de uma infra - estrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações, sito no lugar de Moita de Mira, freguesia de Calvão. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declarar a nulidade, do deferimento tácito, nos termos da 

informação técnica/jurídica datada de 05/11/2008. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, notificar o requerente que deve obter pareceres favoráveis da CRRAC (Comissão Regional 

da Reserva Agrícola do Centro) e da CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). 

6 - MARIA ELISABETE NUNES MARTINS VIDREIRO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

86/2002 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente Maria Elisabete Nunes Martins Vidreiro, 

residente no lugar de Vergas do Norte, freguesia de Santo André de Vagos, que requer a renovação de licença de 

construção relativa ao processo mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da construção da casa 

de habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ANTÓNIO GONÇALVES VIANA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º13/1993 – Presente o 

processo n.º 13/1993, de que é requerente António Gonçalves Viana, residente na Rua da Fonte, em Vagos, titular 

do alvará n.º 15/94, a solicitar o cancelamento da garantia bancária, correspondente à caução das referidas obras de 

urbanização, do loteamento referido em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações ao loteamento, bem como a recepção 

definitiva das obras de urbanização e autorizar a devolução da caução retida. ---------------------------------------------- 

8 - 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, Lombomeão, Vagos, que na qualidade de proprietário do lote 2, da operação de loteamento titulada pelo 

alvará n.º 06/90 de 24/01/1990, requer alteração ao referido processo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, conforme informação 

técnica datada 05/11/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 



 
 
 
 
 
 

 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE LEI QUE 

VISA APROVAR REGIME GERAL DOS BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO DO ESTADO, REGIÕES 

AUTÓNOMAS E AUTARQUIAS LOCAIS – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado 11/11/2008, a informar que o projecto de Lei, mencionado em epígrafe, bem como o parecer 

emitido pelo Conselho Directivo da ANMP, se encontram disponíveis no site da ANMP. ------------------------------- 

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

2 - CAPTÁGUA – CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA. – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o 

presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ----------------------------------------------------- 

3 - DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO – LICENCIAMENTO DE LINHA AÉREA A 

60 KV COM 14.725 M DE SE DE BUSTOS A SE DE MIRA; EM BUSTOS – MIRA (01 14 L5 0314 00) 

FREGUESIAS DE BUSTOS, OUCA, SANTA CATARINA, PONTE DE VAGOS, CALVÃO, FONTE DE 

ANGEÃO, SEIXO, CARAPELHOS E MIRA CONCELHOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, VAGOS E 

MIRA – Presente o ofício n.º 516932, que anexa o processo acima mencionado, para efeitos de afixação de éditos 

para conhecimento público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração os seguintes factos: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Recentemente foram tornados públicos estudos que comprovam o malefício para a saúde pública da 

convivência e habitação por debaixo e na proximidade de linhas de Alta Tensão efectuados por entidades 

Suíças dedicadas à investigação; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A proposta de corredor, de passagem no concelho é apresentada atravessando uma zona urbana que pelas 

razões acima invocadas deve ser evitado; ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim o Município de Vagos delibera, por unanimidade, solicitar à entidade um estudo mais cuidado e as 

várias alternativas de passagem das linhas para se evitar os problemas que a mesma levanta. --------------------------- 

4 - PEDIDO DE CONCURSO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA FARMÁCIA NO CONCELHO DE 

VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar ao INFARMED – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., a abertura de concurso para a instalação de uma nova farmácia no 

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

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 - LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À RUA PADRE MARIA VICENTE DA ROCHA – 



 

PROC.º N.º 6.2.2-04/2003 – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – RATIFICAÇÃO – Presente 

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

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

de 25/11/2008, que aprovou o Projecto de Execução, da obra supra mencionada. ----------------------------------------- 

2 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – 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 17/11/2008. ----------------- 

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

3 - “RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS)” – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – NOMEAÇÃO DO 

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

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17/11/2008, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - 1ª REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VAGOS – PROPOSTA FINAL – Presente a 

proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de 27/11/2008, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

-------- “Proposta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1) Encontra-se concluída a versão final da proposta da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Vagos, em 

conformidade com a ponderação das participações da discussão pública do plano e remetida à CCDR/C, em 10 de 

Novembro de 2008, para efeitos de parecer final, nos termos do artigo 78º do D.L. 380/99, alterado pelo D.L. 

316/2007 de 19 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Decorrido o prazo de 10 dias, no qual a CCDR/C pôde emitir parecer, não vinculativo, e que incidia 

apenas sobre a conformidade da proposta com as disposições legais e regulamentares vigentes e a compatibilidade 

ou conformidade com os instrumentos de gestão territorial eficazes, e sem que a CCDR/C tenha emitido parecer; -- 

-------- Verifica-se que a proposta final da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Vagos reúne condições para 

ser sujeito a aprovação da Assembleia Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim, atendendo a que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) O processo da REN do Município remetido à CCDR/C, para efeitos de publicação, em Agosto de 2008 e 

sendo do nosso conhecimento que o processo está a ser ultimado por esta entidade para posteriormente ser 

remetido à Comissão Nacional da REN e à Secretaria de Estado do Ambiente que, por sua vez, enviarão o processo 

a Conselho de Ministros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Apenas aquando da publicação da respectiva resolução do Conselho de Ministros será conferida eficácia à 



 
 
 
 
 
 

 

REN do Município de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) A Direcção Geral de Ordenamento do Território entende, no âmbito do RJIGT, que os PMOT apenas 

poderão assumir eficácia legal após a aprovação da redelimitação da REN; ------------------------------------------------ 

6) O presente processo de plano é abrangido pelo regime transitório do RJIGT, e de acordo com o 

entendimento da Direcção Geral de Ordenamento do Território (Guia das Alterações ao RJIGT), a Resolução de 

Conselho de Ministros que aprovar a redelimitação da REN de Vagos, atribuirá eficácia retroactiva à mesma; ------ 

7) Todavia, não devendo a 1ª Revisão do PDM de Vagos ser enviada para publicação antes da respectiva 

publicação da Resolução de Conselho de Ministros referente à REN. ------------------------------------------------------- 

-------- Proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar e remeter a proposta da 1ª Revisão do PDM de Vagos 

à Assembleia Municipal, para superior aprovação, em conformidade com o artigo 79º do RJIGT. --------------------- 

-------- Vagos, 27 de Novembro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara e remeter 

a proposta da 1.ª Revisão do PDM de Vagos à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. ------------------- 

5 - PLANO DE PORMENOR DA COSTA DO SAL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder 

à elaboração da proposta do “Plano de Pormenor da Costa do Sal”, de acordo com a informação técnica que é 

fundamentação e procedimento, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à 

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

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO – Presente o ofício da Junta de Freguesia, n.º 47, datado de 28/11/2008, que anexa documentação 

remetida à C.R.R.A. C - Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro, a solicitar, com referência aos artigos 

rústicos n.ºs 299, 301, 302, 318 e 319, da referida freguesia, a inutilização do solo da RAN para efeito de 

procederem ao alargamento do cemitério e de arruamentos, criação de espaços verdes e de uma estrada, bem como 

a construção de um armazém de apoio ao cemitério e à Junta de Freguesia. Solicitam ainda que a Câmara 

Municipal declare o interesse público do pedido. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declarar o interesse público da pretensão e remeter à 

Assembleia Municipal para o mesmo efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – RECTIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE 12 DE SETEMBRO DE 2008 – Em reunião de 12 de 

Setembro passado a Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação do “Regulamento 

Organizacional dos Serviços Municipais” o qual anexa o Organograma e o Mapa de Pessoal da Autarquia, 



 

documento que foi aprovado em sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26/09/2008. ------------------------ 

-------- Verificou-se, posteriormente, que o “Mapa de Pessoal” anexo ao regulamento padece de um erro material 

uma vez que não foi considerado o pessoal com contrato de trabalho a termo, bem como, não considera os Cargos 

de Chefia, apesar de serem contempladas Divisões no Organograma então aprovado. ------------------------------------ 

-------- Assim, a Câmara Municipal delibera aprovar o “Mapa de Pessoal” corrigido, documento que aqui se dá 

como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta e, rectificar a referida deliberação de 12/09/2008 

“Ponto 1 – Extras”, fazendo constar da mesma que o “Anexo II” do Regulamento Organizacional é o documento 

agora aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, solicitar à Assembleia Municipal que aprove a o “Mapa 

de Pessoal” corrigido e rectifique a sua deliberação da sessão de 26/09/2008, sobre este assunto, fazendo constar da 

mesma que o presente documento substitui o então aprovado. ---------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


