
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 1/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 9 DE JANEIRO DE 2009 

 

--------- No dia 9 de Janeiro de 2009, 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. ------------------------------------------------ 

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera ainda, por unanimidade, justificar a falta dada à presente reunião do dia 

26/12/2008, do Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, por este ter ido acompanhar um familiar ao 

Hospital de Coimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 26 de Dezembro de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 08 de 

Janeiro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 47.708,61 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de Dezembro – Aprova a tabela remuneratória única dos trabalhadores 

que exercem funções públicas, contendo o número de níveis remuneratórios e o montante pecuniários 

correspondente a cada um e actualiza os índices 100 de todas as escalas salariais; ------------------------------ 

•••• Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de Dezembro – Procede à revisão anual das tabelas de ajudas de custo, 

subsídios de refeição e de viagem, bem como dos suplementos remuneratórios, para os trabalhadores em 

funções públicas e actualiza as pensões de aposentação e sobrevivência, reforma e invalidez. ---------------- 

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

Presente o ofício n.º 395/08 EPF, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda Nacional Republicana, que 

remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 232/08, levantado contra o Sr. Manuel Ribeiro Jorge, residente na 

Rua Maria da Conceição, n.º 14, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, por mobilização de solo, para 



  

proceder a uma plantação de eucaliptos, sem possuir licença da Câmara Municipal para alteração do relevo. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia à entidade competente a 

Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro (C.R.R.A.C.), uma vez que o local da infracção se situa em 

área de RAN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 451/08 EPF, da Equipa de Protecção da Natureza em do Ambiente (EPNA), da Guarda 

Nacional Republicana, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 260/08, levantado contra a firma Prio 

Advanced Fuels, S.A., com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, Apartado 17, Oliveira de Frades, por 

proceder à construção de um posto de abastecimento de combustíveis/área de serviço, sem que estivesse afixado, 

de forma visível para o exterior do prédio, o aviso que publicita o alvará. -------------------------------------------------- 

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

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

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE COMPARTICPAÇÃO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, a informar que no Inverno de 2007, diversos 

caminhos rurais da freguesia sofreram o efeito das chuvas intensas, e pelo facto dos Serviços Operacionais da 

Câmara Municipal não puderam acudir à crescente necessidade que se estendeu a todo o Município, tiveram que 

recorrer a uma empresa do Concelho, para efectuarem a reparação dos mesmos, pelo que, vem solicitar uma 

comparticipação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo André um subsídio 

no montante de 10.000,00 € (dez mil euros), para fazer face às despesas efectuadas. ------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:30 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira 

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

6 - ABERTURA DE ESTRADA QUE LIGA O NOVO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS À RUA PADRE 

VICENTE MARIA DA ROCHA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, tendo em conta as cedências 

de terreno efectuadas pelos proprietários abaixo identificados, efectuar o pagamento das seguintes indemnizações: - 

•••• A Armando da Rocha Tomé, residente na Rua Padre Maria da Rocha, em Vagos, a importância de 

2.025,00 €, pela cedência de 450 m2; ---------------------------------------------------------------------------------- 

•••• A Moisés da Rocha Tomé, residente na Rua João Simões das Neves, Lombomeão, a importância de 

2.677,50 €, pela ocupação de 297,5 m2; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Ao Sr. Padre José Arnaldo Simões, residente no Lombomeão, a importância de 2.025,00 €, pela cedência 

de 450 m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - MARIA ESTHER DA SILVA VIEIRA MANO – BAR DA ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM 

DE VAGOS – Presente a exposição de Maria Esther da Silva Vieira Mano, concessionária do Bar da Estação 



 
 
 
 
 
 

 

Central de Camionagem de Vagos, datado de 30/12/2008, na qual propõe à Autarquia o seguinte: --------------------- 

A- O planeamento e a realização das obras de alteração e melhoramento necessárias para dotar o Bar da ECC 

de Vagos, com as condições legais exigidas para espaços similares; ---------------------------------------------- 

B- Indemnização suficiente e condigna de forma a ressarcir a concessionária de todos os danos e prejuízos 

sofridos pela nunca utilização efectiva da ECC, como tal. ---------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A exposição da requerente; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que efectivamente a mesma procedeu a obras de adaptação e instalação do estabelecimento comercial e o 

valor que apresenta se afigura razoável; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que efectivamente foi prejudicada porquanto a Estação Central de Camionagem, como refere, nunca 

chegou a cumprir os fins para que foi edificada, não proporcionando pessoas e bens que justificaram a 

criação do citado bar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Que a Câmara Municipal já manifestou junto do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, tendo 

sido desenvolvido para o local projecto do novo quartel da Guarda Nacional Republicana de Vagos. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a requerente, pela importância de 7.340,00 € 

(sete mil trezentos e quarenta euros), demolir a Estação Central de Camionagem e resolver de imediato o contrato 

de concessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, notificar a requerente da presente deliberação. ------------------------------ 

8 - FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes, tendo em vista ocorrer a despesas urgentes e inadiáveis, 

que no dia a dia se tornam necessárias satisfazer: ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor da Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha; ------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela; ---------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do D.D.D.O.P, Eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor da D.D.U., Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade; --------------------------------------------- 

•••• 1.000, 00 €, a favor da C.D.A., Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa; -------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do C.D.O, Eng.º João José Resende Bio; ------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Fiel de Armazém, Amílcar de Oliveira Raimundo. --------------------------------------- 

9 - DÍVIDA PASSIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2009 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior. ----------------------------------- 

10 - AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, 



  

designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transporte, ajudas de custo, 

horas extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; ------------------------------------------ 

2. Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; ------------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem 

o Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como senhas de presença 

aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

4. Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito às 

mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ---------------------- 

6. Pagamento a diversas entidades por Operações de Tesouraria; ----------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; -------------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Seguros efectuados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

11 - 18ª 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 18ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 65.000,00 €, 

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

12 - 15ª 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 15ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 2.000,00 

€, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - 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 26/12/2008 a 

08/01/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PROPOSTA DE HONORÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR 

DE VAGOS – Presente a informação técnica, datada de 09/10/2008, na qual é dado a conhecer o valor dos 

honorários é da importância de 332.651,18 €, mais IVA. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de honorários, para a elaboração do 

Centro Escolar de Vagos, apresentada pela firma Arquitectos Aliados, Lda., com sede no Porto, pelo preço de 

332.651,18 €, mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - PROPOSTA DE HONORÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR 

DE FONTE DE ANGEÃO – Presente a informação técnica, datada de 09/10/2008, na qual é dado a conhecer o 

valor dos honorários é da importância de 109.554,30 €, mais IVA. ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de honorários, para a elaboração do 

Centro Escolar de Fonte de Angeão, apresentada pelo Sr. Arquitecto Miguel Enes Marcelino, resistente em Lisboa, 

pelo preço de 109.554,30 €, mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º N.º 6.2.2-19/2008 – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epigrafe. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória da empreitada de 

“Requalificação do Centro da Vila”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ARRANJO DO CENTRO DA VILA – 2ª FASE – PROC.º N.º 30/97 – AUTO DE RECEPÇÃO 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Arranjo do Centro da Vila”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA” – SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES – 

Presente a proposta apresentada pela firma DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A., respeitante a erros e omissões 

do projecto da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- Presente também a informação do Director de Departamento de Desenvolvimento de Obras Públicas, 

datada de 29/12/2008, propondo o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Aprovação da proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões; ----------------------------------------- 

• Que os mesmos sejam objecto de contrato celebrado na sequência de procedimento por ajusto directo (n.º 

8 do artigo 376 do Código dos Contratos Públicos). ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros e 

omissões apresentada na importância de 13.887,98 € (treze mil oitocentos e oitenta e sete euros e noventa e oitos 

cêntimos), mais IVA, e que a mesma seja objecto de contrato celebrado por ajusto directo conforme informação do 

Director de Departamento acima mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PRILUX – COMÉRCIO GERAL DE APOIO À AGRICULTURA, LDA. – REPARAÇÕES NA 

ESTRADA PRINCIPAL DE PONTE DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar 

o pagamento da factura n.º 15.304, de 29/10/2004, na importância de 2.739,59 €, da firma Prilux – Comércio Geral 

de Apoio à Agricultura, Lda., com referência à reparação da Estrada Principal de Ponte de Vagos. -------------------- 

7 - PRILUX – COMÉRCIO GERAL DE APOIO À AGRICULTURA, LDA – REPARAÇÃO DE UM 

POÇO NO LARGO DA BETEL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pagamento da 

factura n.º 15.340, de 08/11/2004, na importância de 4.319,70 €, da firma Prilux – Comércio Geral de Apoio à 

Agricultura, Lda., com referência à reparação da de um poço no Largo da Betel, em Ponte de Vagos. ----------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - FAUSTO MARTINS VIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 67/08 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Fausto Martins Vida, residente na Rua Principal n.º 27, lugar de Rio Tinto, 

freguesia de Ouca, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar e anexos, num terreno 

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

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

técnica de 15/12/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ELIZABETH SANTOS SARABANDO MARTINS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 22/08 – Presente o processo de destaque nº 22/08 de que é requerente Elizabeth Santos Sarabando 

Martins, residente na Rua das Padeiras, n.º 3, lugar do Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, que 

requer autorização para uma operação de destaque de um de terreno sito no referido lugar e freguesia. ---------------- 

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

técnica datada de 23/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ANTÓNIO MARQUES CASTELHANO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 150/2008 – Presente 

o processo n.º 150/2008, de que é requerente António Marques Castelhano, residente na Rua Condes, n.º 8, lugar e 

freguesia de Santa Catarina, que requer declaração em como os muros que construiu com 150 m se encontram 



 
 
 
 
 
 

 

dentro do alinhamento dado por lei e os isenta de licença de construção. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar do pagamento da licença, uma vez que o pedido 

resulta da reconstrução de muros efectuados após o alargamento da via com terreno cedido pelo requerente. -------- 

4 - ANTÓNIO CARLOS CAMEJO MARTINS E OUTRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

81/2008 – Presente o processo de obras n.º 81/2008, de que é requerente António Carlos Camejo Martins, residente 

no Largo Dr. Eduardo Cabral 1, Santa Maria, Trancoso, que requer a construção de um edifício de habitação 

colectiva e comércio, na Praia da Vagueira, Freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, com fundamento no parecer técnico/jurídico datado de 

02/12/2008, declarar a nulidade do deferimento tácito do processo. --------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal, ser sua intenção indeferir o pedido, tendo em consideração o referido 

parecer técnico/jurídico de 02/12/2008, constante dos autos, e para os requerentes se pronunciarem, querendo, nos 

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

5 - ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 246/2006 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a 

firma Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, Lda., com sede na Rua 5, Lote n.º 8, Zona Industrial da 

Mota, freguesia da Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, que requer o reembolso correspondente ao valor 

da TUM pago, referente aos custos da licença de construção da edificação que construiu no lote 87 da Zona 

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

• Uma vez que não se verificam os mesmos requisitos que presidiram à deliberação de 12/01/2007; ---------- 

• Uma vez que ali se trata de uma operação de loteamento e no presente processo de um licenciamento de 

construção de edifício aos quais se aplicam regimes distintos. ----------------------------------------------------- 

-------- Ora assim sendo, nem em face da legislação anterior nem em face da legislação actual a requerente tem o 

direito que deduz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o requerido. --------------------------- 

6 - MÁRIO DORINDO DE OLIVEIRA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 211/78 – 

RATIFICAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 211/78, de que é requerente Mário Dorindo de Oliveira 

Simões, residente na Rua dos Emigrantes, n.º 38, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que após aprovação da 

alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 211/78, vem requer a isenção da apresentação dos projectos de 

infraestruturas, uma vez que a alteração solicitada não altera os projectos de infraestruturas anteriormente 

aprovados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 19/12/2008, que isentou a apresentação dos projectos de infraestruturas de acordo com a informação técnica 



  

datada de 15/12/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JORGE MANUEL SILVA CARRAMÃO – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – 

PROC.º N.º144/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Jorge Manuel 

Silva Carramão, residente na Rua do Chopre, n.º 3, lugar de Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de 

Vagos, para a obra localizada, no referido lugar e freguesia (379/86). ------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que a construção foi licenciada ao abrigado da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar a verificação do cumprimento do projecto acústico. ----------- 

8 - CONCEIÇÃO MARIA PAULA GRAÇA BRITO CAMPOS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º N.º134/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, 

requerida por Conceição Maria Paula Graça Brito Campos, residente na Rua Francisco de Almeida Brito, n.º 15º-

A, lugar e freguesia de Soza, para a obra localizada, no referido lugar e freguesia (111/99). ----------------------------- 

-------- Uma vez que a construção foi licenciada ao abrigado da Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar a verificação do cumprimento do projecto acústico. ----------- 

9 - WILLIAM EDILBERTO FERREIRA DE JESUS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

NOVA – PROC.º N.º 112/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por 

William Edilberto Ferreira de Jesus, residente na Rua da Alegria, vila e freguesia de Vagos, para a obra localizada, 

na referida freguesia (89/08). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 - WALTER RENY FERREIRA DOS SANTOS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

NOVA – PROC.º N.º 113/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por 

Walter Reny Ferreira dos Santos, residente na Rua da Alegria, vila e freguesia de Vagos, para a obra localizada, na 

referida freguesia (88/08). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

D – DIVERSOS 

1 – JOÃO DA CONCEIÇÃO SIMÕES SARAGOÇA – CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício de 

João da Conceição Simões Saragoça, datado de 24/11/2008, residente na Rua Principal, n.º 212, lugar e freguesia 

de Santa Catarina, a solicitar um documento comprovativo, em que não foi necessário projecto para muro 

confinante com a via publica na rua mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar do pagamento da licença, uma vez que o pedido 



 
 
 
 
 
 

 

resulta da reconstrução de muros efectuados após o alargamento da via com terreno cedido pelo requerente. -------- 

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 - REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO RIAVAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 03/10/2008, no qual procede à contratação da sociedade 

de advogados “Gil Moreira dos Santos, Caldeira, Cernadas, Fontemanha e Associados – Sociedade de 

Advogados”, com sede na Rua 5 de Outubro, na cidade do Porto, para reapreciar o processo Riavagos face à 

contradição com o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, que condenou o Sr. Dr. João José Cabral de 

Albuquerque Simões Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, que contratou a mesma 

sociedade para apresentar recurso extraordinário da revisão do processo da Riavagos. ----------------------------------- 

2 - ORBITUR – INTERCÂMBIO DE TURISMO, S.A. / MUNICÍPIO DE VAGOS – PRIMEIRO 

ADITAMENTO AO CONTRATO DE TRANSACÇÃO – Na sequência da deliberação de 12/12/2008, foi 

presente o primeiro aditamento ao 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o aditamento ao contrato acima mencionado. ------ 

3 - EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória, da obra 

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

4 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – ARTIGO 86º – CÁLCULO 

DA TAXA – Considerando que a T.U.M. (Taxa Urbanística Municipal), presentemente, é calculada pelo mesmo 

índice, “habitação corrente”, o que leva a que um dos factores do cálculo da referida taxa incida sobre realidades 

bastantes distintas, como por exemplo, o custo do metro quadrado de “construção para industria”, é muito inferior 

ao custo do metro quadrado de construção para habitação corrente, ou seja, tal como está definida o resultado final 

da T.U.M. gera situações de particular injustiça quando aferida a realidade tão distintas pela mesma regra. ---------- 

-------- Por outro lado, os custos da construção são definidos e actualizados todos os anos pela Câmara Municipal 



  

quando delibera sobre aqueles valores, para efeitos das estimativas orçamentais. ------------------------------------------ 

-------- Ora, é sobre cada um daqueles valores que deve incidir a taxa e não sobre um valor fixo que se reporta a um 

único tipo de construção e uso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que na fórmula de cálculo prevista no artigo 86º do 

regulamento mencionado em epígrafe, a variável “Q” passa a ter a seguinte discrição: ----------------------------------- 

•••• Q – O custo base de construção, reportando-se aos valores aprovados no ano anterior pela Câmara 

Municipal, referente ao custo da construção por metro quadrado consoante o uso e tipologia. ---------------- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, por unanimidade, que a presente deliberação entre imediatamente em 

vigor e que a mesma seja sujeita a ratificação da Assembleia Municipal na sua sessão ordinária a realizar em 

Fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VAGOS – MARIA TERESA BRITO DA SILVA CARTAXO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Maria Teresa da Silva Cartaxo e marido, José Valter dos 

Santos Cartaxo, residentes em Soza, metade de um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 177 da 

freguesia de Vagos, pelo preço de 5.000,00 € (cinco mil euros). ------------------------------------------------------------- 

6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO (RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTRO N.º 

191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO) – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, convidar no mínimo 

três instituições bancárias, para apresentarem as suas condições para um empréstimo no montante total de 

1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil euros), nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-

A/2008, de 27 de Novembro, dos quais 60 % serão concedidos por Instituição de Crédito, correspondendo a 

900.000,00 € (novecentos mil euros), sendo os restantes 40 % concedidos pela DGTF – Direcção Geral do Tesouro 

e das Finanças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO MIGUEL ASSIS DE 

ALMEIDA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Sérgio Miguel 

Assis de Almeida, residente em Rua Principal, n.º 92, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de bebidas, sito no referido lugar, denominado “Pau de Canela”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados, e vésperas de feriados, das 16,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ------------------- 

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


