
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 26/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2008 

 

--------- No dia 12 de Dezembro de 2008, pelas quinze horas e trinta 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, Dr. 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. ------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Dezembro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 39.627,71 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ---- 

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto Regulamentar n.º 20/2008, de 27 de Novembro – Estabelece os requisitos específicos relativos 

às instalações, funcionamento e regime de classificação de estabelecimentos de restauração e bebidas; ---- 

• Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro – Aprova medidas fiscais anticíclicas, alterando o Código do IRS, o 

Código do IMI e o Estatuto dos Benefícios Fiscais, tendo em vista minorar o impacto nas famílias dos 

custos crescentes com a habitação, e cria uma taxa de tributação autónoma para empresas de fabricação e 

de distribuição de produtos petrolíferos refinados. ------------------------------------------------------------------- 

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 23/PG-V/08, levantado contra a Sr.ª Venerli Freitas, residente na Avenida Lourenço Peixinho, n.º 

312 – 3º Dt.º, Aveiro, exploradora do estabelecimento denominado “Pica Pau”, 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 24/PG-V/08, levantado contra a Sr.ª Elisabete Ferreira Simões, residente na Rua Principal, n.º 175, 

Lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, exploradora do estabelecimento denominado “Café Elisabete”, 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 - 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 25/PG-V/08, levantado contra o Sr. Manuel Fernando Maria dos Santos, residente na Rua do Tojal 

n.º 30, Vila Maior, Santa Maria da Feira, por proceder à realização de obras ao fim de semana, no Banco Banif, 

sito na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Vagos. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – REENVIO DE 

DENUNCIAS – Presente o email da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, datado de 

25/11/2008, a remeter queixa da firma Carlos Ribau, Unipessoal, Lda., contra o Café Lucy, sito no Centro 

Comercial Narciso, por este não cumprir o horário de funcionamento do estabelecimento. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o explorador do referido estabelecimento de que é 

sua intenção reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento, para as 24:00 horas e para o mesmo se 

pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ------------------------ 

7 – MARIA DA GRAÇA NUNES SARMENTO DOS SANTOS – PROJECTO “VAGOS EM 

MOVIMENTO” – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de Maria da Graça Nunes Sarmento dos 

Santos, residente na Travessa Professora Maria Henriqueta, n.º 40, Vagos, a expor que no âmbito do Projecto 

“Vagos em Movimento”, realizou a inscrição, a fim de poder frequentar aulas de Ginástica, à 2ª e 4ª feira, das 19h 

às 20h. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que no dia 28/04/2008, do decorrer da aula de Ginástica e ao efectuar um exercício sentiu 

dores na perna direita, que a levaram ao IRF – Instituto de Reabilitação Física, Lda., em Ílhavo, no dia 29/04/2008, 

com um diagnóstico de “Ruptura de Gémeos na perna direita com aproximadamente 30cm”. --------------------------- 

-------- Mais informa, que as despesas com a Fisioterapia ascendem a 353,65 € (trezentos e cinquenta e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos), pelo que solicita o pagamento das despesas já efectuadas. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Companhia de Seguros Generali, ao abrigo da 

apólice nem vigência, o pagamento das despesas médicas e de tratamentos no valor de 353,65 € (trezentos e 

cinquenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), uma vez que resultam de acidente nos termos definidos pela 

própria companhia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 – EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, deferir o pedido formulado por Eduardo Costa de Oliveira, residente na E.N. 109, n.º 82, lugar e 



 
 
 
 
 
 

 

freguesia de Santo André de Vagos, proprietário do estabelecimento comercial, “Novidades e Brinquedos Oliveira 

2”, situado na Avenida Claudino Santos Costa, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para 

ocupação da via pública em metade da sua área subjacente ao seu espaço comercial (4 m x 1 m), para os meses de 

Outubro de 2008 a Outubro de 2009, para exposição e colocação dos seus artigos. --------------------------------------- 

9 - ORBITUR – INTERCÂMBIO DE TURISMO, S.A. / MUNICÍPIO DE VAGOS – CONTRATO DE 

TRANSACÇÃO – Presente o contrato de transacção celebrado entre a Orbitur – Intercâmbio de Turismo, S.A., e 

o Município de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente 

acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Na sequência da deliberação da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal ratifica o contrato de 

transacção outorgado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – ALARGAMENTO DA OFERTA FORMATIVA NAS SEGUINTES ÁREAS DE FORMAÇÃO – 

“METALURGICA E METALOMECÂNICA” E “CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL” – 

Presente o ofício da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, datado de 

03/12/2008, a informar que pretende alargar e diversificar a sua oferta formativa, candidatar-se, no próximo ano 

lectivo 2009/10, aos seguintes Cursos Profissionais, nível 3: Curso Profissional de Técnico de Manutenção 

Industrial, variante de electromecânica e mecatrónica e Curso Profissional de Técnico de Construção Civil, 

variante condução de obra e topografia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Informa ainda, que o processo é tutelado pela Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) que exige 

o parecer dos parceiros locais relativamente à viabilidade do funcionamento dos novos cursos, pelo que solicita o 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável aos cursos pretendidos pela 

requerente e considerar de todo o interesse que a Escola apresente candidatura aos Cursos Profissionais, nível 3, 

Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial, variante de electromecânica e mecatrónica e Curso 

Profissional de Técnico de Construção Civil, variante condução de obra e topografia. ------------------------------------ 

11 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO LUGAR DE MESAS – 

RATIFICAÇÃO – Presente o protocolo celebrado entre o Município de Vagos, a Freguesia de Santa Catarina e a 

Associação de Moradores de Mesas, datado de 03/12/2008. ------------------------------------------------------------------ 

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

Câmara em 03/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (PUBLICADO EM 

18/06/2004) – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2009 – Nos termos e para efeitos do n.º 2, do 



 

art.º 92º do R.M.U.E. a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização das taxas 

para vigorarem no ano de 2009, actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística 

com referência ao mês de Outubro de 2008, que foi de 2,9 %. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

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

13 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (PUBLICADO EM 

03/11/2008) – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2009 – De acordo com o estabelecido no n.º 

4, do art.º 91º do R.M.U.E., e uma vez que o regulamento publicado em 03/11/2008, actualizou a tabela de taxas, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter para o ano de 2009 a tabela publicada na data em cima 

indicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – APROVAÇÃO DE NOVO TARIFÁRIO – Presente a informação do 

Director do Departamento de Desenvolvimento de Obras Publicas, datada de 11/12/2008, que anexa a proposta de 

novo tarifário para distribuição de água e drenagem de águas residuais, documento que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido e fica anexo à presente acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o tarifário proposto e ordenar a sua publicação em 

Diário da República, para posterior entrada em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

15 - REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE 

DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIA PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE COMPETÊNCIA DOS 

GOVERNOS CIVIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2009 – Nos termos e para efeitos do 

n.º 1, do art.º 79º do Regulamento em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta 

de actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de 

Outubro de 2008, que foi de 2,9%. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

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

16 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou a 1.ª revisão ao Orçamento para o ano de 2008 com uma receita no valor de 

2.000.000,00 € e despesa com uma inscrição/reforços de 2.000.000,00 €, perfazendo, assim, um valor igual ao da 

receita, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2008, 

assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, em 03/12/2008, e remeter à 

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



 
 
 
 
 
 

 

17 - ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

APROVAÇÃO – O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, apresentou o 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal para o ano de 2009, Orçamento com uma 

receita igual à despesa de 24.495.150,00 €, e o Plano Plurianual de Investimentos com a dotação de 12.478.000,00 

€, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Orçamento e o Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2009, e submete-lo a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ----------------- 

18 - 16ª 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 16ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 66.800,00 €, 

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

19 - 13ª 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 13ª 

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

63.500,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - 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 28/11/2008 a 

11/12/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

21 – PAGAMENTO – Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO / RECEPÇÃO / ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de 

recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------- 



 

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

2 - PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA VILA DE 

VAGOS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO – Presente a minuta do contrato 

do Projecto de Ampliação da Rede de Drenagem de Águas Residuais da Vila de Vagos, a qual foi aprovada pelo 

Sr. Presidente da Câmara, por despacho de 05/12/2008. ----------------------------------------------------------------------- 

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

de 05/12/2008, que aprovou a referida minuta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – RUI JORGE JESUS MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 2 A/08 – Presente o processo 

de informação prévia de que é requerente Rui Jorge Jesus Martins, residente na Rua Dr. João Rocha, n.º 217, lugar 

e freguesia de Fonte de Angeão, que requer informação prévia sobre construção de moradia e muros, num terreno 

sito na Rua do Sul, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 21/11/2008, e nas condições propostas pela Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, através do seu 

ofício datado de 07/10/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CLAUDINO PEQUENO NOVO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 17/08 – 

Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Claudino Pequeno Novo, residente na 

Rua Principal, n.º 92, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer certidão de destaque de 

terreno sito no referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo de destaque nas condições da 

informação técnica de 27/11/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º 

3/90 – Presente o processo de loteamento urbano de que é requerente a firma Costasitur – Empreendimentos 

Turísticos, Lda., com sede na Rua Praia Nova, lugar da Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que 

requer alteração ao projecto de loteamento supramencionado, e a alteração ao técnico autor do projecto, do terreno 

sito no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento nas condições da 

informação técnica de 18/11/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - DANIEL JARMELA JOÃO – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º N.º 

127/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Daniel Jarmela João, 

residente na Rua dos Cedros, n.º 1, Vilar Formoso, para a obra localizada na Rua Parque de Campismo, lugar de 

Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora (291/2001). ------------------------------------------------------ 

-------- Uma vez que a construção foi licenciada não incluindo o projecto acústico, a Câmara Municipal delibera, 



 
 
 
 
 
 

 

por unanimidade, prescindir da verificação do seu cumprimento e autorizar a emissão da licença de utilização, nos 

termos da legislação aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - DORINDO DOS SANTOS MINEIRO – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – 

PROC.º N.º 89/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Dorindo dos 

Santos Mineiro, residente na Rua do Carvalho, n.º 1, lugar e freguesia de Covão do Lobo, para a obra localizada no 

referido lugar e freguesia (92/05). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos da legislação aplicável, prescindir do projecto 

acústico e autorizar a emissão da licença de utilização. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ausentou-se da Sala de reuniões, o Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, em virtude do 

ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, dizer respeito a um imóvel de é que proprietária a sua mãe. Assim a 

deliberação que se segue, passa a não contar com a participação e votação do Sr. Presidente. --------------------------- 

-------- Passou a presidir a Reunião, o Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves. ---------------------- 

6 - FERNANDO GOMES ROSETE – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º 

N.º16/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Fernando Gomes Rosete, 

residente na Rua do Junco do Bico, n.º 36, lugar e freguesia de Calvão, para a obra localizada, na Rua das Uchas, 

lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão (307/83). ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também o nosso ofício n.º 10582, datado de 28/10/2008, pelo qual foi notificado o requerente da 

intenção de indeferimento nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que o requerente não deu resposta à notificação efectuada, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, indeferir o pedido de autorização de utilização para o estabelecimento, pelas razões constantes do 

Auto de Vistoria, datado de 04/03/2008 e notificar o requerente da presente deliberação, bem como, a proprietária 

do prédio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões, o Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. As 

deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Presidente, passando o mesmo a 

presidir a presente reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 CULTO DA CAPELA DO FONTÃO – CAPELA MORTUÁRIA – Presente o ofício da 

comissão mencionada em epígrafe, sem data, o qual deu entrada nos Serviços da Câmara Municipal, no dia 12 do 



 

corrente mês, a solicitar autorização para procederem à construção de uma Capela Mortuária no referido lugar, 

num terreno propriedade do Município, sito junto à Capela do Fontão. ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a Comissão proceder à construção da Capela 

Mortuária, na propriedade do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - HÉLDER TIAGO DA ROCHA REIGOTA E MARIA AGNELA GRAVE MERENDEIRO – 

LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 18/89 – Presente o processo de loteamento n.º 18/89, de que são 

requerentes Hélder Tiago da Rocha Reigota e Maria Agnela Grave Merendeiro, ambos residentes em Vagos, que 

requerem licença para procederem à alteração do loteamento titulado pelo alvará n.º 23/89, com referência a um 

prédio, sito na Rua da Senhora, em Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido conforme informação técnica datada de 

12/12/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MANUEL FRANCISCO RITO E ANTÓNIO MARCELINO SIMÕES RITO – LOTEAMENTO 

URBANO – PROC.º N.º 36/75 – Presente o processo de loteamento n.º 36/75, de que são requerentes Manuel 

Francisco Rito e António Marcelino Simões Rito, residentes em Ponte de Vagos, que requerem licença para 

procederem à alteração do loteamento titulado pelo alvará n.º 35/75, com referência a um prédio, sito na Rua 

Principal, em Ponte de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a alteração ao loteamento, nas condições da 

informação técnica datada de 10/12/2008. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES NA ÁREA 

JURÍDICA – Presente a proposta do Sr. Presidente datada de 11/12/2008, com referência à contratação de 

prestação de serviços em regime de avença, com pessoa singular, para o desempenho de funções na área jurídica, 

ao abrigo do n.º 4 do artigo 35º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos termos previstos no Código dos 

Contratos Públicos, a qual anexa o respectivo Caderno de Encargos. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente, bem como, aprovar o 

Caderno de Encargos, e autorizar a abertura de procedimento para a contratação acima referida. ----------------------- 

5 - MARIA CLARA DE JESUS BATISTA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DOS SEUS 

FILHOS INVISUAIS, QUE FREQUENTAM O ENSINO OBRIGATÓRIO – Presente o ofício de Maria Clara 

de Jesus Batista, encarregada de educação dos alunos Cristina de Jesus Conde e João de Jesus Conde, ambos com 

deficiência visual, que frequentam, respectivamente, a Escola EB 2,3 de Vagos e a escola do 1º CEB da Vigia, a 

solicitar o pagamento do transporte dos seus educandos, que é feito, diariamente para o estabelecimento de ensino 

que frequentam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também a informação da Técnica de Serviço de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

12/12/2008, a informar sobre a situação dos alunos, e do agregado familiar. ----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Pelo exposto, a Técnica de Serviço Social, propõe que seja atribuído um subsídio mensal, no valor de 

200,00 € (duzentos euros), a pagar a D. Maria Clara de Jesus Batista. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 200,00 € (duzentos euros) 

mensais, à mãe dos alunos, D.ª Maria Clara de Jesus Batista, a partir de Setembro de 2008 a Julho de 2009. --------- 

6 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – LISTA DE ALUNOS QUE APRESENTARM RECLAMAÇÃO – 

Presente a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 09/12/2008, a informar que 

alguns encarregados de educação solicitaram a atribuição do escalão do subsídio escolar, em virtude da atraso no 

recebimento da correspondência do centro Distrital da Segurança Social, que estabelece o Escalão do Abono de 

Família, devendo ser atribuído os subsídios que se indicam: ------------------------------------------------------------------ 

• Gabriela Mariano Custódio, aluna da Escola Básica do 1º Ciclo de Vagos, - Escalão B; ----------------------- 

Paulo Leandro Oliveira Pinto, aluno da Escola Básica do 1º Ciclo de Soza - Escalão A. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio de 45,00 € ao aluno com o escalão A, 

e de 30,00 € para a aluna do escalão B, para o ano lectivo de 2008/2009. --------------------------------------------------- 

--------- 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 e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


