
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 2/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 23 DE JANEIRO DE 

2009 

 

--------- No dia 23 de Janeiro de 2009, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, 

Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro 

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

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

do dia 9 de Janeiro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de 

Janeiro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 316.698,07 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de Janeiro – Estabelece o regime jurídico do seguro desportivo 

obrigatório; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 11/2009, de 12 de Janeiro – Constitui a sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro – 

Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A., sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, que tem por objecto a gestão, coordenação e execução do investimento a realizar 

no âmbito do Polis Litoral Ria de Aveiro – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de 

Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de Janeiro – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de 

Agosto, que aprova o regime de criação das zonas de intervenção florestal (ZIF), bem como os princípios 

reguladores do seu funcionamento e da sua extinção; --------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de Janeiro – Aprova o regime jurídico dos planos de ordenamento, de 

gestão e de intervenção de âmbito florestal e revoga os Decretos-Leis n.ºs 204/99 e 205/99, ambos de 9 de 

Junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro – Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 



 

Junho, que estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 

contra Incêndios, e revoga a Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio. -------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 434/08 EPNA, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda Nacional 

Republicana, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 250/08, levantado contra o Sr. Manuel Abade, 

residente na Rua 5 de Outubro, lugar de Grou, freguesia de Santa Catarina, por proceder à construção de uma 

habitação, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior, de forma visível, o aviso que publicita o alvará. -------- 

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

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

4 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – REMESSA DE 

PROCESSOS – Presente o ofício da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, datado de 

05/01/2009, que remete os autos de notícia, abaixo mencionados: ----------------------------------------------------------- 

a) Auto de notícia de contra-ordenação n.º NUI/CO/002495/08.5.EACBR, levantado contra a firma Versão 

Única, Lda., com sede na Rua do Cabeço, n.º 34, lugar de Santo André, por falta de licenciamento de 

instalações de abastecimento de combustíveis para consumo próprio; -------------------------------------------- 

b) Auto de notícia de contra-ordenação n.º NUI/CO/002496/08.3.EACBR, levantado contra a firma Mário 

Ribeiro & Filhos, Lda., com sede na Rua Principal, n.º374, lugar da Gafanha do Areão, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, por falta de licenciamento de instalações de abastecimento de combustíveis para 

consumo próprio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JOSÉ FERREIRA SIMÕES – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por José Ferreira Simões, residente em 

Rua Principal, n.º 175, lugar e freguesia de Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Café, sito no 

referido lugar, denominado “Café Elizabeth”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de 

feriados e feriados, das 19,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ----------------------------------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA, LDA. - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela Marvelaria, Lda., com sede na Praia da 

Vagueira (Topo Norte), freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / 

Apoio de Praia, sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, e 

vésperas de feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. -------------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LÍCINIO & ROCHA, LDA. - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela Licínio & Rocha, Lda., com sede na 



 
 
 
 
 
 

 

Avenida Dr. Lúcio Vidal, Vagos, para que o seu estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “18 

Bar”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 12,00 horas às 05,00 

horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO PEDRO ROCHA 

SARABANDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Sérgio Pedro 

Rocha Sarabando, residente em Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 458, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, 

para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Versus Caffé”, esteja 

aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 08:00 horas às 04:00 horas dos dias 

seguintes, até 31/12/2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PAULO FILIPE MARQUES NETO 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Paulo Filipe Marques Neto, 

residente em Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de café, 

sito no referido lugar, denominado “Café Vicius”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de 

feriados e feriados, das 08,00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ----------------------------------- 

10 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MORALINA SANTOS 

BARREIRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Moralina Santos 

Barreira, residente em Rua do Comércio, n.º 29, lugar de Casta, freguesia de Covão do Lobo, para que o seu 

estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Raio Azul”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 08,00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DENUNCIAS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAFÉ E GELADARIA LUCY – No seguimento da 

deliberação de Câmara do dia 12/12/2008, foi notificado, pelo nosso ofício n.º 12117, de 22/12/2008, o proprietário 

do estabelecimento do Café e Geladaria Lucy, Sr. João Henrique Raimundo Martins, para se pronunciar, querendo, 

nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A., com referência à intenção da Câmara Municipal de reduzir o horário 

de funcionamento do referido estabelecimento, não tendo o mesmo até presente data respondido. --------------------- 

-------- Uma vez que o proprietário do estabelecimento nada disse quanto à intenção da Câmara Municipal reduzir 

o horário de funcionamento do estabelecimento, delibera-se, por unanimidade, com base nos fundamentos 

invocados na deliberação de 12/12/2008, proceder à redução do horário de funcionamento do estabelecimento das 

02:00 horas para as 24:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - SÉRGIO PEDRO ROCHA SARABANDO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o requerimento 

de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, datado de 08/01/2009, proprietário do estabelecimento denominado “Versus 



 

Caffé”, sito na Rua Padre Joaquim da Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, a solicitar autorização 

para montagem de uma esplanada junto ao referido estabelecimento, durante o ano 2009. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público, numa área de 

39,20 m2, com 4 mesas e 10 cadeiras, durante o ano de 2009. ---------------------------------------------------------------- 

13 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – Seguidamente a Câmara Municipal, 

delibera, por unanimidade atribuir às Associações abaixo indicadas, os seguintes subsídios, para o ano de 2009, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O pagamento dos subsídios atribuídos fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor; --------------------------------- 

2. Apresentação de certidões comprovativas da inexistência de dividas à Segurança Social e Finanças nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos – 75.000,00 €, assim distribuído: ------------------------------------ 

− Actividade Desportiva – Formação – 40.000,00 €; -------------------------------------------------------- 

− Projecto Fun Basket (apoio Técnico) – 10.000,00 €; ------------------------------------------------------ 

− Promoção do Concelho – 25.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------- 

•••• Grecas - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos: --------------------------- 

− Actividade Desportiva – Formação – 25.000,00 €. -------------------------------------------------------- 

•••• Grupo Desportivo de Calvão – 25 000,00 €; -------------------------------------------------------------------------- 

− Actividade Desportiva – Formação – 25.000,00 €. -------------------------------------------------------- 

•••• Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Covão do Lobo: ------------------------------------------------------ 

− Actividade Desportiva – Formação – 25.000,00 €. -------------------------------------------------------- 

•••• Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão: ---------------------------------------------------------------- 

− Actividade Desportiva – Formação – 20.000,00 €; -------------------------------------------------------- 

− Centro Nacional de Treinos – Basquetebol – 15.000,00 €. ----------------------------------------------- 

•••• CRAC - Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima: ------------------------------------------------- 

− Actividade Desportiva - Formação – 17.500,00 €; --------------------------------------------------------- 

•••• Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos (Secção Desportiva): ------------- 

− Actividade Desportiva - Formação –6.000,00 €; ----------------------------------------------------------- 

•••• Atletismo Futebol Clube da Carregosa: -------------------------------------------------------------------------------- 

− Actividade Desportiva - Formação – 5.000,00 €; ---------------------------------------------------------- 

•••• Moto Clube Matolas – 2.500,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• AlwaysYoung – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Gafanha da Boa-Hora – 1.000,00 €. ----- 

•••• Futebol Clube Vaguense: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

− Actividade Desportiva - Formação – 2.500,00 €; ---------------------------------------------------------- 

•••• Sociedade Columbófila de Soza – 1.000,00 €; ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Miguel Rocha da Cruz, datado de 06/01/2009, que autorizou o pagamento na importância de 12.500,00 € (doze mil 

e quinhentos euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 

90/2009, da mesma data, por conta do subsídio atribuir para 2009. ---------------------------------------------------------- 

15 - MARIA FERNANDA SIMÕES ALEGRIA MACHADO ALVES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

POR ACIDENTE – Presente o ofício de Maria Fernanda Simões Alegria Machado Alves, residente na Rua Eça 

de Queirós, Verdemilho, Aveiro, datado de 12/12/2008, a informar que no dia 09/12/2008, ao deslocar-se na E.N. 

109, logo a seguir à rotunda que dá acesso à Nossa Senhora de Vagos, em direcção ao centro da Vila, foi 

confrontada com um contentor do lixo que foi embater na sua viatura, marca Audi, matrícula 45-FM-82, 

provocando danos neste, nomeadamente no espelho retrovisor direito, amolgadelas e riscos no guarda-lamas da 

frente direito, amolgadelas e riscos na porta direita, assim como o puxador da mesma, no valor de 464,36 €. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Sr.ª Maria Fernanda Simões Alegria 

Machado Alves, no valor de 464,36 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - 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, datado de 05/01/2009, a solicitar a 

indemnização das despesas por ela efectuadas no montante de 353,65 €. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Sr.ª Maria da Graça Nunes Sarmento dos 

Santos, pela importância de 353,65 € (trezentos e cinquenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), exercendo a 

Câmara Municipal o direito de regresso da Companhia de Seguros. --------------------------------------------------------- 

17 - GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS – “XIII CROSS DE VAGOS” – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da associação 

supramencionada, datado de 05/01/2009,a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à prova que se vai 

realizar no dia 08/02/21009, “XI Cross de Vagos”, na pista da Quinta do Egas, Vagos. ---------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e 

quinhentos euros), ao GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos. ------- 

18 - NELSON COSTA CHEGANÇAS – MORDOMO DA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO 

SEBASTIÃO DE SOZA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 09/01/2009, que autorizou a interrupção de 



 

trânsito no dia 18/01/2009, a partir das 16:00 horas, na Rua Direita de Soza, desde a Igreja matriz até à Capela de 

São Sebastião, tendo como alternativa a rua de acesso à A17. ---------------------------------------------------------------- 

19 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RESUMO ANUAL – Presente o 

ofício da associação mencionada em epígrafe, datado de 04/01/2009, a remeter o resumo anual dos serviços 

efectuados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Vagos, e a sua respectiva distribuição por freguesia no 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

20 - ANTÓNIO JOSÉ LOURO CALISTO – PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 

RECONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício de António José Louro Calisto, residente na Estrada Nacional 

109, n.º 263, lugar e freguesia de Calvão, a solicitar o pagamento referente à reconstrução de muro, no âmbito da 

cedência de uma parcela de terreno para alargamento de uma rua em Canto de Calvão, no montante de 2.178,04 € 

(dois mil cento e setenta e oito euros e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reembolsar o Sr. António José Louro Calisto, no montante 

de 2.178,04 € (dois mil cento e setenta e oito euros e quatro cêntimos), referente à reconstrução de um muro. ------- 

21 - ABERTURA DA ESTRADA NA RUA PADRE ALÍRIO DE MELO – CEDÊNCIA GRATUITA DE 

TERRENO – Presente o ofício de António Ferreira Valente, datado de 13/01/2009, a solicitar que a Câmara 

Municipal reconheça a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 905 m2, em futura e eventual alteração do 

lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 23/86, de uma sua propriedade registada sob o art.º matricial urbana n.º 2491, 

da freguesia de Vagos, que confina com a Rua Padre Alírio de Melo, para alargamento da citada rua. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer a cedência gratuita de uma parcela de terreno 

com a área de 905 m2, com referência ao lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 23/86, propriedade registada sob o 

artigo matricial n.º 2491, da freguesia de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, proceder à alteração do citado alvará de loteamento, mantendo-se o 

demais aí estipulado e alterando-se a área do lote n.º 3 para a área de 4360 m2. ------------------------------------------- 

22 - TÉCNICO SUPERIOR, ENGENHEIRO CIVIL ANTÓNIO MANUEL COSTA DE CASTRO – 

NOMEAÇÃO DE COORDENADOR – RATIFICAÇÃO – Presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 13/01/2009, no qual nomeia o Técnico Superior Engenheiro Civil António Manuel Costa de Castro, 

como Coordenador, com base no art.º n.º 70º do Regulamento de Reorganização dos Serviços Municipais, 

publicado no Diário da República 2ª Série, de 13 de Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------- 

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

13/01/2009, que nomeia o Técnico Superior Eng.º Civil António Manuel Costa de Castro, Coordenador. ------------- 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

Sanchequias, a solicitar apoio por parte da Câmara Municipal, para obras de beneficiação da sua casa de habitação, 

dada a doença do seu marido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

Rendimento Social de Inserção, sendo o agregado familiar ainda composto por dois filhos menores. ------------------ 

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder à requerente atribuição dos materiais de 

construção solicitados para a reparação da sua habitação, conforme os quantitativos indicados no orçamento que 

apresentou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

CEDÊNCIA DE PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ SOB O N.º 1150, DA FREGUESIA DE 

SANTO ANDRÉ DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Associação de 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André, o prédio rústico sito na freguesia de Santo André de Vagos, 

inscrito na matriz sob o n.º 1150, sendo-lhe atribuído o valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros). ------------------- 

-------- Mais delibera, solicitar à Assembleia Municipal, que autorize a referida doação. --------------------------------- 

25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO MONTANTE DE 1.500.000,00 €, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIVIDAS DO ESTADO (RESOLUÇÃO 

DO CONSELHO DE MINISTRO N.º 191-A/2008, DE 27 DE NOVEMBRO) – Presente a informação da Chefe 

de Divisão Administrativa, Maria Eugénio Ribeiro Martins Rosa, e do Chefe da Divisão Económica e Financeira, 

Dr. Luís Nuno Rodrigues Fernandes André, datado de 15/01/2009, na qual é dada a conhecer as diversas consultas 

efectuadas às instituições bancárias para a contratação do empréstimo supramencionado, constatando-se que a 

proposta mais vantajosa para o Município, foi apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, cuja taxa de juro é a 

correspondente à Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 1,45 % para a totalidade do prazo, sendo por isso a 

menor taxa de juro, pelo que propõe a contracção do empréstimo junto desta instituição bancária por um prazo de 5 

anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Com base na referida informação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para efeitos do disposto 

na alínea d), do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propor à Assembleia Municipal a aprovação da contratação do referido empréstimo à 

Caixa Geral de Depósitos, nas condições constantes da proposta apresentada e nas condições do contrato de 

empréstimo que vier a ser celebrado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE 

ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PSICOLOGIA – Presente a proposta do Sr. Presidente datada de 

20/01/2009, com referência à contratação de prestação de serviços em regime de avença, com pessoa singular, para 

o desempenho de funções de assessoria na área de psicologia, 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. ----------------------- 

27 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE 

ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL – Presente a proposta do Sr. Presidente datada 

de 20/01/2009, com referência à contratação de prestação de serviços em regime de avença, com pessoa singular, 

para o desempenho de funções de assessoria na área de serviço social, 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. ----------------------- 

28 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou a 1.ª revisão ao Orçamento para o ano de 2009 com 

uma receita no valor de 2.437.500,00 € e despesa com uma inscrição/reforços de 2.437.500,00 €, perfazendo, 

assim, um valor igual ao da receita, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 - 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 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 1ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 457.500,00 €, 

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

30 - 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 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 1ª 

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

407.500,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

31 - 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 09/01/2009 a 

22/01/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

32 – 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 - “FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSOS – CAMADA DE DESGATE – SEM 

TRANSPORTE” – PROC.º N.º 6.2.2.1-03/2009 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – Presente a 

proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de 13/01/2009, para abertura do concurso mencionado em epígrafe, 

bem como propõe a aprovação do Caderno de Encargos e Programa de Concurso. ---------------------------------------- 

-------- Propõe ainda se estabeleça o valor máximo do fornecimento em 206.000,00 € (duzentos e seis mil euros), 

sendo o prazo para o mesmo durante o ano de 2009, em função das necessidades dos Serviços Operacionais. ------- 

-------- Propõe também a constituição do júri do procedimento. -------------------------------------------------------------- 

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

o Programa de Concurso e Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------------------------------- 

2 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º N.º 6.2.2-

07/2004 – 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 

“Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de Santa Catarina”. --------------------------------------------------------------- 

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

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente a informação técnica datada de 14/01/2009, a informar que a obra tem 



 

previsto um prazo de execução de 60 dias, contudo aquando do inicio da execução das Infraestruturas Eléctricas, 

verificou-se que o Armário que previa abastecer a rede eléctrica a executar, não suportava a potência requerida, a 

solução apresentada prevê o abastecimento da energia se faça directamente a partir do PT VGS-113, que se localiza 

a uma distância na ordem dos 400 metros do Local da Obra, as infraestrututras Eléctricas da Empreitada em causa, 

terão que aguardar a conclusão das obras de ligação ao PT VGS-113, pelo que se solicita uma prorrogação de 

prazo de 30 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que o Empreiteiro deverá apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 30 dias, e notificar o 

empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------- 

4 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º N.º 6.2.2-

07/2004 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada mencionada em epígrafe.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final da empreitada de “Drenagem de 

Águas Residuais e Pluviais de Santa Catarina”. --------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ARRANJOS EXTERIORES AO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – APROVAÇÃO DA 

MINUTA – Foi presente a minuta do contrato escrito a celebrar com a firma Azinheiro – Sociedade de 

Construções, S.A., para a empreitada de “Arranjos Exteriores ao Equipamento de Apoio Social na Zona Industrial 

de Vagos”, no valor de 376.400,00 € (trezentos e setenta e seis mil quatrocentos euros) mais IVA, documento que 

se dá aqui por integralmente reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dela tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, aprovar a referida minuta e 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar no contrato em nome do Município. ------------------------------------- 

6 - SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – TERRENOS 

NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO – DECLARAÇÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO AO ABRIGO DA ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ART.º 9 DO DECRETO-LEI N.º 

196/89 (RAN) – Presente o ofício datado de 04/12/2008, referencia CT_2008/DE/1741 da SIMRIA – Saneamento 

Integrado dos Municípios da Ria, a solicitar declaração de interesse público ao abrigo da alínea d), do n.º 2 do art.º 

9º do Decreto-Lei n.º 196/89 (RAN), com referência à Estação Elevatória e IS14 cita no lugar de “Moitas”, 

freguesia de Vagos, construída nos prédios rústicos inscritos na matriz sob os números 2727 e 2728 da freguesia de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, considerar de interesse público a utilização dos terrenos 

acima mencionados, tendo em conta o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• A referida estação elevatória é um equipamento fundamental à recolha dos efluentes das freguesias de 

Vagos e Soza; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

•••• A mesma é parte integrante do sistema global da SIMRIA, cujo objectivo principal, foi a eliminação da 

descarga de todos os efluentes da Ria de Aveiro. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, remeter o processo à Assembleia Municipal, para 

declaração de interesse público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - BRUNO FILIPE TEIXEIRA GUEDES – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – 

PROC.º N.º 156/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Bruno 

Filipe Teixeira Guedes, residente na Rua Quinta da Mónica, n.º 4, lugar e freguesia de Santo André, para a obra 

localizada na referida rua, no lugar e freguesia de Santo André, (processo de obras n.º 85/2007). ---------------------- 

-------- 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 da verificação do cumprimento do projecto acústico, tendo 

em conta que o projecto da obra foi instruído com base na referida Portaria e, a mesma, nos seus números 15º e 16º 

não exigia a junção do projecto acústico. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - VERA LÚCIA SANTOS JESUS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º 

N.º 150/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Vera Lúcia Santos 

Jesus, residente na Rua Junco do Bico, no lugar de Junco do Bico, freguesia de Calvão, para a obra localizada na 

referida rua, no lugar e freguesia de Santo André, (processo de obras n.º 173/2006). ------------------------------------- 

-------- 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 da verificação do cumprimento do projecto acústico, tendo 

em conta que o projecto da obra foi instruído com base na referida Portaria e, a mesma, nos seus números 15º e 16º 

não exigia a junção do projecto acústico. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ARMINDO MANUEL SANTOS CANTADEIRO – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

NOVA – PROC.º N.º 66/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por 

Armindo Manuel Santos Cantadeiro, residente na Rua Principal, no lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para a 

obra localizada na Rua Praia Nova, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, (processo de obras n.º 

100/1989). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1. Informar o requerente de que os actos que licenciaram as construções se acham feridos de nulidade; ------- 

2. E, por consequência, sem nenhum efeito, não pode a Câmara Municipal deliberar sobre autorização de 

utilização; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Notificar o requerente de que é intenção da Câmara Municipal indeferir o pedido, nos termos da 

informação jurídica que junta, datada de 11/11/2008 e para reclamar, querendo, no prazo de 10 dias, nos 



 

termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A.; ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Mais delibera solicitar ao requerente a apresentação de pedido de licenciamento das construções, que por 

via da nulidade, não se acham licenciadas e estejam conforme das regras do PMOT – Plano Municipal de 

Ordenamento do Território em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------- 

4 - DESARFATE – DESATERROS DE FÁTIMA, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

206/2008 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a Firma Desarfate – Desaterros de 

Fátima, Lda., com sede no lugar de Casa Velha, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, que requer licença para 

ocupar a via pública pelo período de 100 dias, com chapas e prumos metálicos, destinado a vedação de estaleiro na 

obra “Remodelação do Palácio da Justiça de Vagos”, sita no Largo Branco Melo em Vagos. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a ocupação da via pública, conforme a informação 

técnica, datada de 30/12/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JOÃO CAPELA SIMÕES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 23/08 – 

Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente João Capela Simões, residente na Rua 

Senhora das Dores, n.º 10, 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 29/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - MARIA ANJOS FERREIRA CARAPINHA E MANUEL JOÃO PEREIRA FERREIRA – 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 17/08 – Presente o processo de construção em 

parcela a destacar de que são requerentes Maria Anjos Ferreira Carapinha, residente na Rua da Capela, n.º 26, e 

Manuel João Pereira Ferreira, residente na Rua Nova, n.º 13, ambos do lugar de Sanchequias, freguesia de Santo 

André, que requerem 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 26/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - FRANCISCO MANUEL PEREIRA SANTOS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 17/08 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Francisco 

Manuel Pereira Santos, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 466, lugar de Lombomeão, freguesia 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 26/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - MARISA DOS SANTOS OLIVEIRA E MARIA ODETE DE JESUS DOMINGUES – LOTEAMENTO 

URBANO – PROC.º N.º 16/1991 – Presente o processo de loteamento urbano, de que são requerentes Marisa dos 

Santos Oliveira, residente na Rua Norte, n.º 28, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, e Maria 



 
 
 
 
 
 

 

Odete de Jesus Domingues, residente na Rua de Santa Catarina, n.º 11, lugar de Parada de Cima, freguesia de 

Fonte de Angeão, que requerem a alteração da mancha de construção, prevista para o lote n.º 2. ----------------------- 

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

informação técnica de 18/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - RUAS ÉPICAS – IMÓVEIS, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/06 – Presente o processo 

de loteamento n.º 4/06, de que é requerente a firma Rua Épicas – Imóveis, Lda., com sede na Rua da Fonte Vila 

Nova, n.º 11, freguesia de Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro, que requer a recepção provisória das obras de 

Urbanização e a redução da caução prestada no levantamento do Alvará relativamente ao loteamento mencionado 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória das obras de 

urbanização do loteamento supramencionado e, autorizar a redução da caução devendo ficar retido 10 % da 

mesma, ou seja a importância de 2.341,00 € (dois mil e trezentos e quarenta e um euros), até à recepção definitiva 

das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - MANUEL FRANCISCO JUNIOR – LOTEAMENTO URBANO – PORC.º N.º 22/91 – Presente o 

processo n.º 22/91, de que é requerente Manuel Francisco Júnior, residente em Ponte de Vagos, a propor à Câmara 

Municipal a prestação de garantia bancária como caução global, para as obras de urbanização por executar para o 

loteamento, sito em Vagos, no valor de 801.000,00 € (oitocentos e um mil euros), e a solicitar que Câmara 

Municipal renuncie à caução existente em forma de hipoteca sobre bens imóveis, propriedade do requerente. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, aceitando a garantia 

bancária no valor de 801.000,00€ (oitocentos e um mil euros), e renunciar à hipoteca a favor do Município de 

Vagos, com referência aos antigos lotes 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57 e 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - DOMINGOS CONCEIÇÃO FERREIRA DINIS – DECLARAÇÃO PRÉVIA DA INSTALAÇÃO – 

PROC.º N.º 2759/08 – Presente o processo n.º 2759/08, de que é requerente Domingos Conceição Ferreira Dinis, 

residente na Rua do Rosário, n.º 26, lugar e freguesia de Calvão, que requer a declaração prévia de instalação dos 

estabelecimentos do tipo 4, relativamente ao licenciamento industrial, sito na Rua do Ramalhim, no referido lugar e 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Pedro Samagaio, para parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - NOVAGRO – AGROPECUÁRIA DA VALENTA, LDA. - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA A CÉU 

ABERTO – PROC.º N.º 03/2002 – Presente o processo de exploração de pedreira a céu aberto n.º 03/2002, de que 

é requerente a firma Novagro – Agropecuária da Valenta, Lda., com sede no lugar da Ermida, concelho de Ílhavo, 



 

que pretendem o licenciamento da exploração de massas minerais, no lugar da Pedricosa, freguesia de Soza. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, suspender o prosseguimento do processo face ao Plano 

Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro e ao Plano Estratégico de Intervenção da Requalificação e 

Valorização da Ria de Aveiro e, solicitar, por via disso, à CCDRC – Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional do Centro, à ARH – Administração da Região Hidrográfica e ao ICN – Instituto da 

Conservação da Natureza a reapreciação dos respectivos pareceres. --------------------------------------------------------- 

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 - “ARRANJOS EXTERIORES AO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” – NOMEAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – Presente a informação do Chefe de Divisão de Obras Municipais, datada 

de 21/01/2009, que propõe para “Fiscalização” da referida obra os Srs. Engenheiros José Silvestre e André Nunes, 

e para “Coordenação de Segurança em Obra” a Sr.ª Eng.ª Gabriela Cabano. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Chefe de Divisão de Obras 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - DIAS OLIVEIRA & SILVA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/08 – Presente o processo 

de loteamento n.º 4/08, de que é requerente a firma Dias Oliveira & Silva, Lda., com sede na Rua Principal, lugar 

de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer o loteamento de um terreno sito na Rua da Capelo, 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------- 

•••• Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 17/12/2008, que aprovou o loteamento, nas 

condições da informação técnica datada de 11/12/2008; ------------------------------------------------------------ 

•••• Aprovar os projectos das obras de urbanização do loteamento, fixando o valor da caução na importância 

de 30.240,49 €, e o prazo da execução das mesmas em 30 dias. --------------------------------------------------- 

3 - PROPOSTA DE TRAÇADO DE VIA PARA A TRAVESSA DE SÃO JOÃO E A TRAVESSA 

CÂNDIDO REIS – Presente a informação da Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 

22/01/2009, que anexa proposta de Traçado de Via para a Travessa de São João e a Travessa Cândido Reis, a qual 

se encontra em conformidade com o PU de Vagos – Plano de Urbanização de Vagos, assim como o respectivo 

estudo urbanístico de alinhamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal com base na referida informação delibera, por unanimidade, aprovar a proposta 



 
 
 
 
 
 

 

apresentada e, no seguimento da mesma, a elaboração do respectivo estudo prévio. -------------------------------------- 

4 - ABONO PARA FALHAS – ATRIBUIÇÃO – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. 

Carlos Manuel Simões das Neves, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 

-------- “PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Data: 22 de Janeiro de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assunto: Determinação do direito ao abono por falhas. --------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o artigo 24º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado de 

2009), altera o Decreto-Lei nº 4/89, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 276/98, de 11 de Setembro, onde 

se estabelece o regime de atribuição do abono por falhas; --------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a plena entrada em vigor da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, em 1 de Janeiro de 

2009, e consequente revogação do Decreto-Lei nº 247/87, de 17 de Junho, definiu que o diploma que rege a 

atribuição do abono por falhas fosse o Decreto-Lei nº 4/89, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 276/98, de 

11 de Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a redacção conferida a este último diploma com a alteração efectuada pela Lei do 

Orçamento de Estado para 2009, alarga o seu âmbito de aplicação aos serviços das administrações autárquicas; ---- 

-------- Considerando que o artigo 2º nº1 e nº 3 do Decreto-Lei nº 4/89, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 

nº 276/98, de 11 de Setembro, na redacção conferida pelo artigo 24º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Lei 

do Orçamento de Estado de 2009) atribui o direito ao suplemento remuneratório em causa (abono por falhas) aos 

trabalhadores, carreiras e ou categorias que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas da tesouraria ou da 

cobrança, valores, numerários, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis, podendo igualmente ser 

reconhecido a outros trabalhadores de outros serviços desde que a actividade de manuseamento ou guarda abranja 

outros postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, nos termos do artigo 2º nº 2 do Decreto-Lei nº 4/89, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 

276/98, de 11 de Setembro, na redacção conferida pelo artigo 24º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 

determino a atribuição dos abono por falhas, calculados nos termos leais, aos seguintes trabalhadores: --------------- 

•••• João Pedro da Costa Rodrigues; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Maria Luísa Pessoa Santos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Maria Alice Domingues Graça. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais se determina que o abono por falhas em causa é devido desde 1 de Janeiro de 2009. ---------------------- 

-------- O Vice-Presidente com os Pelouros dos Recursos Humanos e das Finanças --------------------------------------- 

-------- Carlos Manuel Simões das Neves” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

Carlos Manuel Simões das Neves, e remeter a proposta à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação. ----- 

5 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE 

SOZA – PARCELA F – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à elaboração da proposta do 

“Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela F”, de acordo com a informação técnica que é 

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

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

6 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE – DISPENSA DE 

MARCAÇÃO DE PONTO PELOS DIRIGENTES DA CÂMARA MUNICIPAL – Propôs o Sr. Presidente à 

Câmara Municipal que de acordo com o previsto no n.º 2.1 da parte V “Funcionamento do Sistema Automático do 

Registo de Presenças”, das normas mencionadas em epígrafe e aprovadas em reunião do dia 28/11/2008, que a 

Câmara Municipal delibera, dispensar os trabalhadores nomeados “Dirigentes” desta Autarquia, da marcação 

obrigatória do ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara, no 

sentido do Pessoal Dirigente ser dispensado da marcação do ponto. --------------------------------------------------------- 

7 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB 2,3 DR. JOÃO ROCHA PAI – 

PROJECTO DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

da associação mencionada em epígrafe, datado de 12/01/2009, a solicitar a atribuição de subsídio para o “Projecto 

de Ocupação de Tempos Livres” após o final das aulas, destinado essencialmente a alunos que terminam as suas 

aulas às 16:50 horas e que, apenas, têm transporte cerca das 19:00 horas. -------------------------------------------------- 

-------- O apoio financeiro é referente aos meses de Janeiro a Junho de 2009. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 2.625,00 € (dois 

mil seiscentos e vinte e cinco euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, proceder à redução do valor global da taxa, em 30 %, para licenciamento ou autorizações de edifícios 

destinados a habitação, comércio ou serviços, edifícios destinados a industria e loteamentos e respectivas obras de 

urbanização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezassete horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


