
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 25/09 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 

2009 

 

--------- No dia 16 de Dezembro de 2009, pelas quinze horas e vinte 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 da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu 

à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 02/12/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, pelo que, na devida altura se dará conhecimento da entrada da Senhora Vereadora na Sala de Reuniões. ---- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de 

Dezembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 49.380,94 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

TAXAS – Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, datado de 10/11/2009, a solicitar 

a isenção do ramal da água e saneamento e respectivas ligações, referentes à Igreja Matriz e Residência Paroquial 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento do pedido de ramal de água, 

saneamento e ligação do contador, por se tratar de uso público da Igreja Matriz e Centro Paroquial. ------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE CONTADOR – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 09/11/2009, a solicitar a colocação de um contador de água na 

referida Junta de Freguesia, e a isenção do pagamento de ramal para abastecimento de água. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, do 

pagamento do contador e do ramal de abastecimento de água. ---------------------------------------------------------------- 

4 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO - TORNEIO INTER-ASSOCIAÇÕES DE FUTSAL 

SUB/21 - MASCULINO - PEDIDO DE COLABORAÇÃO – Presente o ofício da Associação de Futebol de 



 

Aveiro, datado de 24/11/2009, a informar que se irá realizar o Torneio Inter-Associações de Futsal Sub/21, nos 

dias 26 e 27 de Dezembro de 2009, no concelho de Vagos, pelo que solicita colaboração da Autarquia, para suporte 

à organização do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação de Futebol de Aveiro, 

no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), uma vez que o Torneio Inter-Associações de Futsal Sub/21, 

vai-se realizar no concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 20/11/2009, a informar que no lugar de Palhal, existiam duas 

moradias em ruínas cujos proprietários foram abordados para demolirem as referias moradias, em que um 

proprietário não deixou, e o outro deixou, com a condição de que fosse a Junta a demolir, a retirar o material, e a 

construir um muro para vedação do terreno, solicita à Câmara Municipal, funcionários e a doação de material para 

a construção do muro, com 24m de comprimento e 1m de altura, a localizar-se no terreno do Sr. David dos Santos 

Rosa e outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, que 

informe se com a demolição haverá lugar à cedência de parcela, para domínio público. ---------------------------------- 

6 - FILIPE GOMES SERÔDIO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de 

Filipe Gomes Serôdio, residente na Rua Padre Alírio Gomes de Melo, Bloco C, R/Ch, Esq., na Praia da Vagueira, 

Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que devido ao mau tempo ocorrido na madrugada de 22/10/2009, 

os contentores do lixo foram arrastados contra a sua viatura, matrícula 81-HA-49, marca Citroen C4, causando 

danos da porta traseira, pelo que solicita uma indemnização pelos danos ocorridos na sua viatura. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor aos Serviços Operativos, para informarem sobre a 

relação entre os danos e os custos de reparação, e informar o requerente de que a Câmara Municipal assumirá a 

responsabilidade dos danos, contra a apresentação da respectiva factura e recibo. ----------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:30 horas, entrou na Sala de Reuniões, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Senhora 

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JOÃO CLÁUDIO VAZ DE PINHO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de João Cláudio 

Vaz de Pinho, residente na Rua do Carmo, n.º 205, Gafanha da Encarnação, Ílhavo, a informar que no dia 

23/04/2009, pelas 10:00 horas, caiu num buraco de recolha de águas pluviais ou outro fim, no estacionamento sito 

na Avenida Claudino dos Santos Costa, em frente ao bar “Tapas”, junto ao estacionamento na Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, pelo que solicita uma indemnização no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o requerente na quantia de 246,43 € 



 
 
 
 
 
 

 

(duzentos e quarenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), a título de indemnização de todos os danos sofridos 

com o acidente que participou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

8 - PERMUTA DE TERRENO COM JOÃO BATISTA JULIÃO – Foi presente o processo de informação 

prévia n.º 38/05, em que é titular o Sr. João Batista Julião, residente em Santo António de Vagos, a informar que de 

acordo com o ofício da Câmara Municipal n.º 9755, concorda com o mesmo nas seguintes condições: entregar os 

terrenos, um com o artigo n.º 610, com uma área de 0,498000 m2 e outro com o artigo n.º 611 com uma área de 

0,182442 m2, recebendo em troca desses dois artigos, o lote situado ao lado do Centro de Saúde de Vagos, na 

condição de um projecto aprovado para construir, sem qualquer custo, um estabelecimento com destino a 

padaria/pasteleira, bem como, três fracções por cima, e ainda três lotes da Gafanha da Boa-Hora, com os números 

79, 80 e 81 ou 86, 87 e 88. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, apresentou a seguinte proposta: --- 

-------- “Proponho que a Câmara Municipal aceite a proposta do requente em permutar com o mesmo o seu artigo 

matricial n.º 611 – Vagos, pelo artigo n.º 3509 – Vagos, propriedade do Município de Vagos, e permutar o seu 

artigo 610 – Vagos pelos artigos matriciais n.ºs 3358 – Vagos, 3359 – Vagos e 3360 – Vagos, propriedade do 

Município de Vagos, nas condições que propôs, tendo em consideração a legislação em vigor, designadamente o 

Regulamento do Plano de Urbanização da Vila de Vagos e a legislação sobre o licenciamento de estabelecimentos 

nas proximidades de estabe4lecimentos de ensino no que toca à proibição de comercialização de bebidas 

alcoólicas. “---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 votos contra (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo em conta que: ------------------------------------ 

1. O Sr. João Batista Julião não aceitou a proposta apresentada em 23 de Setembro; ------------------------------ 

2. O ofício que apresenta as condições em que o Sr. João Batista Julião, aceita a permuta parece conter dados 

incorrectos (área dos terrenos) e apresenta condições que muito se afastam da proposta apresentada em 23 

de Setembro (pretende mais 3 lotes na Gafanha da Boa-Hora, dos quais não vimos localização nem áreas 

e um licenciamento sem qualquer custo); ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Pela documentação apresentada não é possível quantificar o valor dos terrenos em permuta; ----------------- 



 

4. Não há um parecer técnico que avalie os terrenos para aferir de equidade da troca em causa e a condição 

que o Sr. Julião impõe de aprovação de um projecto sem qualquer custo. ---------------------------------------- 

-------- Votamos contra a permuta nas condições apresentadas e apresentamos a seguinte recomendação: Que as 

obras municipais devem ser iniciadas com estes problemas resolvidos, sob pena de a Câmara Municipal ficar nas 

mãos dos proprietários dos terrenos. “--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente a esta Declaração de Voto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse o seguinte: ------- 

1. “O presente processo tem início em 1996 quando a Câmara Municipal ocupou com a construção do 

Parque Municipal, abusivamente, um dos terrenos do requerente, encetando desde aí negociações com o 

Município que só agora são concluídas; ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Um dos terrenos não foi ainda ocupado e sê-lo-á tão somente com a construção da Escola Básica integrada 

de Vagos, cujo concurso público se dará início em 2010, ou seja, o processo está a ser resolvido 

atempadamente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Plano de Pormenor da Boa-Hora/Floresta e respectivos lotes acham-se acessíveis aos Vereadores e ao 

público em geral no site da Câmara Municipal de Vagos; ---------------------------------------------------------- 

4. As regras de cálculo para a avaliação de terrenos são as que constam do CIMI e disponibilizadas na Base 

de Dados da DGCI e cujo cálculo é de fácil determinação; --------------------------------------------------------- 

5. O valor dos prédios permutados é idêntico, sendo certo que sendo o valor do requerente avaliado no 

sistema do CIMI, é superior ao valor dos prédios do Município, pois todos se acham em perímetro urbano 

e todos eles têm capacidade edificativa sendo que as áreas e as regras de edificação onde se localizam os 

terrenos do requerente são mais favoráveis do que aqueles onde se localizam os terrenos do Município; --- 

6. Por outro lado, não resulta da proposta do requerente qualquer pedido de isenção de taxas, se bem lido 

resulta apenas que o requerente pretende ver aprovado para o artigo 3509-Vagos, aquilo que o 

Regulamento do Plano de Urbanização da Vila de Vagos permite.” ---------------------------------------------- 

-------- Ainda sobre a declaração de voto do Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Senhor Vereador Eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior disse o seguinte: “Das declarações do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

resulta o reforço da nossa recomendação e ainda se o Senhor Presidente da Câmara teve acesso a 

informação/cálculos que reflectiam a equidade da permuta, estes podiam estar presentes no processo.” --------------- 

9 - PROTO.CONCEPT - DESIGN, LDA. - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - LOTE 88 – Em seguida, foi 

presente uma carta da empresa Proto.Concept – Design, Lda., datada de 30/11/2009, a informar que por razões que 

se prendem com o estado actual da economia e inserido numa reformulação estratégica e de reforço de Tesouraria 

a que a empresa se vê obrigada, propõe-se proceder à devolução do lote que a mesma adquiriu na Zona Industrial 

de Vagos (lote 88). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre este assunto, foi também presente um ofício do Senhor Presidente do Conselho de Administração da 



 
 
 
 
 
 

 

MaisVagos, a informar que na prossecução do objecto da MaisVagos, solicita autorização para a aquisição do lote 

n.º 88, da Zona Industrial de Vagos, pertencente à atrás referida empresa Proto.Concept – Design, Lda., uma vez 

que, a mesma, mostrou interesse em vender-lhe o referido lote. -------------------------------------------------------------- 

-------- Analisados ambos os documentos, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

apresentou a seguinte proposta, datada de 11/12/2009: ------------------------------------------------------------------------ 

-------- “CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Que a firma proprietária do Lote nº 88 da Zona Industrial de Vagos, doravante designada por ZIV, 

PROTO.CONCEPT, DESIGN, LDA., manifestou a intenção, através do ofício nº 9875, de 11 de Dezembro de 

2009, de proceder à devolução do lote que adquiriu, por escritura pública de compre e venda a 5 de Fevereiro de 

2007, pelo valor de 48.896,10€ (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e seis euros e dez cêntimos). --------------- 

-------- Que a requerente fundamenta tal requerimento invocando para os devidos efeitos a impossibilidade de 

cumprimento das condições de venda regulamentarmente estabelecidas, pelo Regulamento de Aquisição de Lotes 

na Zona Industrial de Vagos, doravante designado, por RALZIV. ----------------------------------------------------------- 

-------- Que a MAISVAGOS, pelo ofício nº 9877, de 11 de Dezembro de 2009, veio manifestar o seu interesse em 

adquirir o lote nº 88 da ZIV, declarando que a mesma mostrou interesse em vender o lote em causa à 

MAISVAGOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, devem ser agregados, porque complementares e apresentarem o mesmo objecto, os dois pontos da 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Da aplicação do RALZIV ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O RALZIV faz uma distinção entre a aquisição originária dos lotes à CMV, enquanto promotora da ZIV e a 

transmissão posterior de lotes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A aquisição originária está sujeita a um processo de candidatura regulamentarmente estabelecido, sendo o 

preço estabelecido pela CMV nos termos do artigo 6º do RALZIV. --------------------------------------------------------- 

-------- Já quanto à transmissão posterior de lotes prescreve o artigo 9º do RALZIV: “Atendendo às condições 

especiais de venda dos lotes da Zona Industrial só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão da 

propriedade de lotes e benfeitorias neles existentes, desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara 

Municipal, que usufruirá sempre do direito de preferência”. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Daqui conclui-se que em caso de transmissão de lotes, que é o negócio jurídico requerido, em certa medida, 

pelos dois requerentes – PROTO.CONCEPT e MAISVAGOS – tem de ser autorizado pela CMV, que igualmente 

tem de decidir se quer ou não exercer a preferência legal que lhe á atribuída por força do regulamento, sendo que o 

procedimento de autorização não equivale ao exercício do direito de preferência. ----------------------------------------- 

-------- Importa referir que a autorização de eventuais negócios jurídicos sobre lotes da ZIV deverá ter sempre em 



 

consideração a natureza dos projectos a implementar de acordo com o definido pelo RALZIV, assim como, e para 

efeitos de reversão, deverão ter-se sempre em atenção os prazos gerais de implementação dos projectos e de 

requerimento de licenciamentos junto dos serviços técnicos da CMV. Isto porque, o novo adquirente do lote fica 

igualmente obrigado ao cumprimento do RALZIV, nos termos em que o mesmo lhe possa ser aplicado. 

Também têm de ser comunicadas expressamente as condições do negócio à CMV, de forma a esta poder ou não 

exercer a preferência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da análise do caso concreto, concluímos que a proposta de venda da PROTO.CONCEPT, traduz-se na 

devolução do lote à CMV pelo preço de compra, ou seja, 48.896,10€, sendo que a MAISVAGOS aceita a proposta 

de venda realizada e pelo preço convencionado. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ora, apesar de, ao regime da transmissão de lotes entre particulares não seja sustentável a aplicação do 

artigo 6º do RALZIV, onde se estabelece que é a CMV que unilateralmente, define o preço de venda, no caso em 

análise temos uma proposta de devolução de lote, situação em que, via de regra, a CMV trata com a devolução em 

singelo da quantia paga aquando da aquisição originária. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- No entanto, qualquer autorização a conceder pela CMV a uma transmissão de lotes entre proprietários irá 

sempre importar para o novo adquirente a sua sujeição ao RALZIV, nomeadamente em relação ao artigo 5º nº 5 e 6 

(prazos) e artigo 8º (penalizações). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim, em face do exposto, a CMV delibera autorizar que a actual proprietária do Lote nº 88 proceda à 

venda o lote em causa à MAISVAGOS, por pelo valor de 48.896,10€, nas condições dos artigos 5º nº 5 e 6 e 

artigo 8º do RALZIV, notificando-se as requerentes, dos termos em que o negócio é autorizado. --------------------- 

-------- Mais delibera a CMV, em conformidade, não exercer o direito de preferência.” ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE LOTE NA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS - LOTE 121 – Foi presente um ofício do Senhor Presidente do Conselho de 

Administração da MaisVagos, de 10/12/2009, a propor a aquisição do lote n.º 121 da Zona Industrial de Vagos, 

para a instalação dos seguintes serviços/equipamentos: ------------------------------------------------------------------------ 

•••• Apoio à instalação de uma unidade de produção de energia com a instalação, na zona de segurança da 

ZIV, de painéis foto voltaicos, com o formato de “Girassóis”; ----------------------------------------------------- 

•••• Instalação de “Show room” da capacidade produtiva instalada na ZIV; ------------------------------------------ 

•••• Instalação de Estação de abastecimento de viaturas eléctricas. ----------------------------------------------------- 

-------- Mais refere que a MaisVagos tem conhecimento que parte do referido lote se encontra ocupado pela 

SIMRIA, facto que entende não constituir qualquer obstáculo à instalação dos equipamentos pretendidos, pagando 

as MaisVagos a área que se encontra livre. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Sobre o assunto o Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: --------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A MaisVagos é uma sociedade participada pelo Município e por entidades que prosseguem o interesse 

público e de utilidade pública, e o seu objecto social contém a gestão de espaços industriais; ---------------- 

2. Aquilo que se pretende instalar no lote 121 é compatível com o Regulamento do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. A cedência da propriedade é feita nas condições em que o lote hoje se encontra, ou seja, onerado pelos 

equipamentos da SIMRIA, erigidos no mesmo; ---------------------------------------------------------------------- 

4. Que o presente lote já foi sucessivamente a hasta pública para efeitos de alienação e/ou cedência de direito 

de superfície, não havendo interessados na sua aquisição; ---------------------------------------------------------- 

5. O Município de Vagos não pretende aí edificar outros dos equipamentos previstos e possíveis no 

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos; ------------------------------------------------ 

6. Os equipamentos ora propostos revestem-se de claro interesse público porquanto vêm valorizar a Zona 

Industrial de Vagos e rentabilizar aquele espaço industrial. -------------------------------------------------------- 

-------- Assim, considerando o valor base da proposta constante do concurso público para a alienação do referido 

lote, no valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros), proponho que a Câmara Municipal delibere alienar à MaisVagos 

o lote n.º 121, pelo referido montante de 60.000,00 € (sessenta mil euros). ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

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

11 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE LOTE NA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS - LOTE 88 – Quanto a este assunto da Ordem de Trabalhos, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirá-lo, uma vez que, o mesmo foi objecto de apreciação e decisão, como consta, do 

ponto A-9, da presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - GESTÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

Seguidamente, foi presente um ofício do Senhor Presidente do Conselho de Administração da MaisVagos, datado 

de 10/12/2009, a fazer uma breve historial dessa empresa e a propor à Câmara Municipal que a Gestão da Zona 

Industrial de Vagos passe para a MaisVagos, tendo esta a responsabilidade de dar cumprimento e exercer direitos e 

obrigações constantes do Plano de Pormenor e Regulamento da Zona Industrial de Vagos em vigor, mantendo-se a 

intervenção legal da Câmara Municipal de Vagos e, tudo o que a licenciamentos diga respeito. ------------------------ 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta: ------------------- 

-------- “Tendo em consideração que a Câmara Municipal outorgou com o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos 

para o mesmo espaço industrial algumas das competências que hoje a MaisVagos requer, deverá a presente 



 

proposta ser previamente analisada pelo NEVA e pela Divisão Jurídica do Município, no sentido de ser transferida 

a gestão, apenas e só naquilo que o Regulamento permite. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Proponho então que se notifique o NEVA para se pronunciar sobre a presente proposta e solicitar à Divisão 

Jurídica que elabore proposta de parceria para a cedência da Gestão à MaisVagos, nos termos da Lei e 

Regulamento em vigor.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA F – Foi presente uma 

informação da Senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo, Dr.ª Graça Maria Feio, datada de 

15/12/2009, a dar a conhecer que realizou-se no dia 10/12/2009, a reunião de Conferência de Serviços do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela F, no âmbito da qual, e face aos pareceres emitidos pelas 

entidades convocadas pela CCDR/C, foi entendido emitir à proposta de plano parecer favorável condicionado à 

introdução de alguns acertos que constam da acta da referida reunião. ------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa que a equipa do plano introduziu as respectivas alterações dando assim cumprimento às 

disposições constantes da acta, pelo que se encontram reunidas as condições necessárias para o prosseguimento do 

processo de plano para Discussão Pública. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela F e remeter o processo para Discussão Pública nos termos do 

n.º 3, do artigo 77º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS À INFORMAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE A 

100 % DA ALUNA VÂNIA RAQUEL OLIVEIRA SANTOS – Presente a informação da Chefe de Divisão de 

Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 09/12/2009, a informar que como a aluna está 

internada, por decisão do Tribunal, e por tempo indeterminado, no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da 

Santa Casa de Misericórdia de Vagos, a sua residência é Vagos, pelo que se justifica a assumpção do pagamento do 

transporte da referida aluna. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que, o Município de origem da aluna, nunca se poderá responsabilizar pelas despesas 

inerentes à escolarização da mesma, pelo facto de ela não ter residência efectiva nesse concelho, e de não estar 

matriculada em nenhuma das escolas pertencentes ao concelho. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em comparticipar o passe escolar a 100 %, da aluna 

Vânia Raquel Oliveira dos Santos, mediante a entrega do documento de despesa, pela Santa Casa da Misericórdia 

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

15 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 



 
 
 
 
 
 

 

UNIFAMILIAR, CUJA REQUERENTE É A SR.ª FERNANDA FERREIRA DE JESUS, NO LUGAR DA 

GÂNDARA, FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, 

Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 10/12/2009, a informar que de acordo com o disposto na 

alínea a), do n.º 4 e do n.º 1.4, do artigo 3º, do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, relativamente ao pedido de atribuição de matérias, para construção de uma habitação unifamiliar, 

cuja requerente é a Sr.ª Fernanda Ferreira de Jesus, no lugar da Gândara, freguesia de Ponte de Vagos, que 

apresentou um orçamento de materiais necessários à construção da habitação, no total de 30.596,00 € (trinta mil, 

quinhentos e noventa e seis euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Pelo exposto, e apresentando o agregado familiar um rendimento mensal, por capita, de 179,80 € (cento e 

setenta e nove euros e oitenta cêntimos), propõe a atribuição de 50%, do valor estimado para a totalidade da obra, 

dado que se enquadra nos disposto nas alíneas a) e b), do n.º 1, do artigo 4º, do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 50 % do valor em materiais, estimados para a 

construção da habitação, perfazendo um valor de 15.298,00 € (quinze mil, duzentos e noventa e oito euros). -------- 

16 - 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO - Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 18ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante 165.200,00 €, 

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

17 - 15ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 15ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 46.000,00 €, 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. ----------------------------------------------------- 

18 - DELEGAÇÕES 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 02/12/2009 a 



 

15/12/2009, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VAGOS - CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA – 

RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de “Furo de Captação de Água em 

Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 10/12/2009, que aprovou a Minuta do contrato escrito da obra 

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

2 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA - CONTRATO 

ESCRITO DE EMPREITADA – RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada da 

“Abertura de Estrada entre as Rotundas de Fontão e Carregosa”. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª Vice-Presidente da Câmara, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 09/12/2009, que aprovou a Minuta do contrato escrito da obra 

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

3 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – Presente o Projecto de Execução, o Caderno de 

Encargos e o Programa de Procedimento para a empreitada de “Construção da Biblioteca Municipal”, que 

apresenta o preço base de 1.670.338,70 € (um milhão, seiscentos e setenta mil e trezentos e trinta e oito euros e 

setenta cêntimos), o prazo de execução de 24 meses e o prazo de apresentação das propostas de 90 dias. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar tais documentos e determinar a abertura de 

Concurso Público para a execução da empreitada, nos termos da lei. -------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, designar os seguintes membros para a composição do Júri de 

Procedimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Presidente – CDOM (Chefe de Divisão de Obras Municipais), Arq.º Pedro Castro; ----------------- 

•••• Vogal – Chefe da Divisão Jurídica, Pedro Samagaio; ----------------------------------------------------- 

•••• Vogal – CDEF (Chefe de Divisão Económica e Financeira), Nuno André. ---------------------------- 

− Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Chefe da Divisão Administrativa, Dr. Laerte Macedo Pinto; --------------------------------------------- 

•••• Coordenador Técnico, Mário Dinis. ------------------------------------------------------------------------- 

− Secretário do Júri: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Técnica Superior, Dr.ª Margarita Domingues, substituída nas suas faltas e impedimentos pela 

Assistente Técnica Clarinda Santos. ------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Foi ainda deliberado, também por unanimidade, delegar no Júri do Procedimento, mos termos do disposto 

no artigo 109º, do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as 

subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50º, 61º, 64º e 66º da mesma norma, ou 

seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; ----------------------------------------------- 

•••• Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; --------------------------------------- 

•••• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ------------------------------------------------------- 

•••• Classificar os documentos das propostas. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Declarações de voto: Sobre o assunto, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto favoravelmente este assunto relativo à Biblioteca Municipal, sem 

no entanto deixar de dizer que acho que este projecto, que já vem do tempo do Dr. Carlos Bento, sem sofrer 

alterações de relevo no tempo do Senhor Presidente da Câmara actual, é um projecto com limitações de espaço, 

quer do edifício quer do espaço envolvente, que por certo limitarão num futuro próximo o desempenho de uma 

estrutura de extrema importância para a cultura do Concelho, que já devia há muito estar concluída. Registo como 

positivo a recuperação do edifício, que já está em estado de degradação acentuado, e tenho a opinião que à cultura 

devia ser dedicado, mas para a instalação de um museu, sendo que a Biblioteca se enquadraria melhor na 

recuperação do edifício dos ex - Paços do Concelho e área envolvente.” ---------------------------------------------------- 

-------- Acto contínuo, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou o seguinte: “Concordo com 

a opinião do Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, relativamente à localização. Acho de positivo, apesar 

de tudo, o facto de se mater a fachada principal. Entendo também que a recuperação do edifício vai ter espaços 

muito diminutos que em nada abona a favor do futuro edifício, em especial no 1º piso, que é a Sala Polivalente.” -- 

-------- Em seguida, e quando eram cerca das 17:05 horas, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem, 

passaram a não contar com a participação e votação desse Vereador. ------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - CLAUDINO BOLAIS MÓNICA - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 7/09 – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------- 

2 - SIMÕES & CARRAMÃO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA. - COLOCAÇÃO DE SINAL DE 

ESTACIONAMENTO PROIBIDO (EXCEPTO A MORADORES) – Presente o pedido da firma Simões & 

Carramão – Sociedade de Construção, Lda., com sede no bairro são João, n.º 58, na vila de Vagos, a solicitar a 

colocação de um sinal de estacionamento proibido (excepto moradores), na obra sita na Rua Doutor Mendes 

Correia (Pai), na vila freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de sinal de estacionamento proibido 

(excepto a moradores), na obra sita na Rua Doutor Mendes Correia (Pai), na vila e freguesia de Vagos. -------------- 

3 - CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO - LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO NOVA - PROC.º N.º 127/09 – Presente processo do Centro de Acção Social de Covão do Lobo, a 

requerer a isenção das taxas de vistoria ao Centro Social e Polivalente e Lar de Idosos. ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de taxas de vistoria do Centro Social Polivalente e 

Lar de Idosos de Covão do Lobo, nos termos da informação técnica, datada de 04/12/2009. ---------------------------- 

4 - CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 

109/2005 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora 

Vice-Presidente Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 11/12/2009, que autorizou a alteração da 

implantação das construções complementares, requerido pelo Centro de Acção Social de Covão do Lobo. ----------- 

5 - JOÃO LUÍS GOMES DA ROCHA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 282/1989 – Foi presente o 

processo de obras particulares n.º 282/1989, em que é requerente João Luís Gomes da Rocha, respeitante à 

alteração de alçado, execução de varanda, anexos e muros, num prédio situado no lote 3 A, no Bairro de S. João, 

em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alterações nas condições 

da informação técnica de 08/09/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto aos muros, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a ampliação da construção do 

muro confinante com espaço público, nas condições do parecer jurídico de 24/11/2009. --------------------------------- 

6 - ANTÓNIO CARLOS PINHO ALMEIDA, E OUTROS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 9/06 – 

Presente a informação técnica de 30/11/2009, respeitante ao processo de loteamento de 9/06, de que é titular 

António Carlos Pinho Almeida e outros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, com base na referida informação deliberou, por unanimidade, aceitar como garantia 

da execução das obras de urbanização de loteamento a hipoteca dos lotes 8, 9, 10 e 11. ---------------------------------- 

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 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - APOIO 

FINANCEIRO ÀS CANDIDATURAS APRESENTADAS A PARES / QCA III, OU OUTROS 

INVESTIMENTOS – Em seguida foi presente uma informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, respeitante ao apoio financeira às candidaturas apresentadas ao programa PARES / QCA III e 



 
 
 
 
 
 

 

outros investimentos, relativamente à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, e a propor 

que a Câmara Municipal revogue a deliberação de Ponto A-22, da Reunião Ordinária de 14/12/2007, e que aprovou 

a Minuta do Protocolo de Apoio Financeiro a outorgar entre o Município de Vagos e a referida comissão, que 

estabelece a atribuição de um subsídio global de 288.202,34 € (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e dois euros 

e trinta e quatro cêntimos), repartido da seguinte forma: 152.281,34 € (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e 

oitenta e um euros e trinta e quatro cêntimos), para a empreitada do Lar Residencial e Residência Autónoma, cuja 

candidatura foi aprovada em sede do Programa PARES; 135.921,00 € (cento e trinta e cinco mil, novecentos e 

vinte e um euros), para a empreitada dos Arranjos Exteriores do Centro Social de Santa Catarina. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a atrás citada decisão camarária constante do 

Ponto A-22, da reunião Ordinária de 14/12/2007, aprovar a Minuta do Protocolo de Apoio Financeiro a celebrar 

com a referida Comissão, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente 

Livro de Actas fazendo parte integrante da presente deliberação, bem como, conceder todos os poderes à Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, para outorgar o Protocolo de Apoio Financeiro em representação 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ROSA ISABEL DE JESUS GAFANHA MATOS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 100/2009 – 

Presente o processo de obras particulares de que é requerente a Senhora Rosa Isabel de Jesus Gafanha Matos, 

residente na Rua Dr. João Graça, n.º 371, na vila de Vagos, que requer licença para construção de moradia, num 

terreno sito na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, n.º 283, na vila e freguesia de Vagos. -------------------------- 

-------- Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da obra de 

construção de uma moradia num terreno situado na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, n.º 283, na vila de 

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

-------- Considerando, porém, o teor das informações técnicas que recaíram sobre o processo, designadamente as 

duvidas sobre a área total do terreno, o Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------- 

-------- “Tendo em consideração que a redução da área do prédio é consequência da intenção da Câmara Municipal 

em proceder ao alargamento da via e que a parcela ficará, após a ocupação, com uma área idêntica à que consta do 

registo, proponho que se aceite a proposta da requerente. ”-------------------------------------------------------------------- 

-------- A presente proposta do Senhor Presidente da Câmara foi aprovada, por unanimidade. --------------------------- 

3 - PROTOCOLO AUTOCARROS - Tendo em conta que a Câmara Municipal, em reunião de 12/10/2007, 

aprovou o protocolo de cooperação a outorgar com as IPSS’s do concelho, com vista a subsidiar a aquisição de 

autocarros para o transporte dos alunos do 1º CEB e Pré-Escolar, e que, já se conhece o valor da comparticipação a 

atribuir a cada uma das Instituições, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Senhor 

Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério 



 

Rodrigues Regalado, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira e Dr. Marco António Ferreira Domingues) e uma 

abstenção (da Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), que a 3ª e última transferência, no total de 140.868,52 € (cento e 

quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), seja efectuada em 2010. ---------------- 

-------- Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro apresentou a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me, uma vez que as instituições têm compromissos assumidos e este adiamento 

poderá causar-lhes inconvenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS – Em seguida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e ficará arquivado 

no presente Livros de actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. --------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

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


