
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº2/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 25 DE JANEIRO DE 

2008 

--------- No dia 25 de Janeiro de 2008, 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 Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto 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. --------------------------------- 

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

do dia 11 de Janeiro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. --------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Janeiro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 183.583,07 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Portaria n.º 30-A/2008, de 10 de Janeiro – Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários 

da administração central, local e regional e pensões de aposentação e de sobrevivência a cargo da Caixa 

Geral de Aposentações (CGA). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MORALINA DOS SANTOS 

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

Santos Barreira, residente em Casta, freguesia de Covão do Lobo, para que o seu estabelecimento de Café, sito no 

referido lugar, denominado “Raio Azul”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 08,00 

horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. ----------------------------------------------------------------------- 

4 - 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 31/12/2008. ----------------------------------- 

5 - 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 31/12/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LUIS MIGUEL FERREIRA DA 

SILVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Luís Miguel Ferreira da 

Silva, residente em Rua António Carlos Vidal, na vila e freguesia de Vagos, para que o seu estabelecimento de 

Café e Bar, sito no referido lugar, denominado “Bar Guarani”, esteja aberto todos os dias da semana, das 10,00 

horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008, na condição de não existirem quaisquer reclamações 

acerca do seu funcionamento, sendo imediatamente reduzido o horário para as 24,00 horas. ---------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ARMANDO DE OLIVEIRA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de Oliveira, residente em 

Rua do Ergueiro, n.º 36, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, para que o seu estabelecimento de Café e 

Snack-Bar, denominado “Oliveira”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, e feriados, das 07,00 horas 

às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------ 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TÂNIA MANUELA JESUS 

FEITEIRINHA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Tânia Manuela 

Jesus Feiteirinha, residente em Rua da Capela, freguesia de Covão do Lobo, para que o seu estabelecimento de 

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

feriados e feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. ----------------------------------- 

9 - ASSOCIAÇÃO BETEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS ORIUNDAS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO NºS 1 E 2 DE 

PONTE DE VAGOS, PRÉ-PRIMÁRIA E ASSOCIAÇÃO BETEL – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da 

Associação Betel, datado de 14/01/2008, a solicitar autorização para realizarem um desfile de Carnaval, no dia 

01/02/2008, com as crianças oriundas das Escolas nºs 1 e 2 do 1º CEB de Ponte de Vagos, Pré-Escolar e da própria 

Associação, bem como a interrupção de trânsito na Rua de Carvalhais e Rua Principal de Ponte de Vagos. ---------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira 

Capela, datado de 14/01/08, que autorizou o solicitado. ----------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 19/11/2007, a solicitar um subsídio no montante de 9.225,90 €, 

referente a obras efectuadas no alargamento da estrada do Carvalhal, para acesso ao Pólo Educativo em Fonte de 

Angeão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 9.225,90 €, destinado às 

obras efectuadas no alargamento da estrada do Carvalhal, para o acesso ao Pólo Educativo. ---------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Vagos, datado de 15/01/2008, a solicitar a cedência de prédio urbano sito na Rua Carvalho e Maia, na 

vila de Vagos, para construção de armazém. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Freguesia de Vagos o art.º urbano n.º 231 da 

Freguesia de Vagos, sendo a doação no valor de 40.000,00 €. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, solicitar à Assembleia Municipal, autorização para doar o referido 

artigo urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GAFANHA DA BOA HORA – CEDÊNCIA DE LOTE 45 

DO LOTEAMENTO DO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA – Presente o oficio da 

Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa Hora, datado de 07/01/2008, a solicitar a doação do lote 45 do 

Loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, onde se encontra construído o edifico destinado a 

salas de catequese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que no mesmo lote, além do uso do referido espaço com sala de catequese, também é nele 

praticado, o estacionamento das viaturas, por ocasião dos actos religiosos, e que aí está prevista a construção da 

“Casa de Acolhimento” da paróquia, onde as religiosas de S. José de Cluny, desenvolvem a sua actividade sócio 

religiosa, em favor de todos, mas, sobretudo, dos mais desfavorecidos e carenciados. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Fabricada Igreja Paroquial da Freguesia da Gafanha 

da Boa Hora, o lote 45 do Loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, a que corresponde o art.º 

urbano 3324, da freguesia de Vagos, sendo o valor do lote 37.960,00 €. ---------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, solicitar à Assembleia Municipal autorização para doar o referido lote.  

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos às 15:10 horas. As 

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

13 – CRIANÇAS CARÊNCIADAS DO CONCELHO DE VAGOS QUE FREQUENTAM IPSS’s – 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o subsídio de 40,00 €/mês/criança, 

durante o ano lectivo (Setembro/Julho) 2007/2008 às seguintes instituições, com destino às crianças carenciadas 

constantes da respectiva informação prestada pela Técnica Superior de Serviço Social da Autarquia, Dr.ª Lina 



 

Ferreira: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 8 crianças; --------------------------------- 

• Centro de Acção Social de Covão do Lobo – 5 crianças; ----------------------------------------------------------- 

• Associação Boa-Hora – 8 crianças; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Santa Casa de Misericórdia de Vagos – 5 crianças; ------------------------------------------------------------------ 

• Associação Betel – 1 crianças; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 7 crianças; ------------------------------------ 

• Centro Social e Paroquial de Calvão – 6 crianças; ------------------------------------------------------------------- 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º CEB de Vagos – 2 crianças. --------------- 

14 – ANGELINA DA ROCHA MARTINS RESENDE – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO DE ESTRADA – RUA DA ALEGRIA, EM VAGOS – RECTIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 09/11/2007 – Por deliberação de 9/11/2007, a Câmara Municipal deliberou, reconhecer à 

Sr.ª Angelina da Rocha Resende, residente em Vagos, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com a área de 

141 m2, para construção da Rua da Alegria, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Após alinhamento e construção do muro de vedação que confronta com a referida rua, verificou-se que a 

área cedida foi apenas de 132 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 9/11/2007, da parte 

em que “reconhece a cedência gratuita do terreno com a área de 141 m2”, fazendo constar que essa área é de 132 

m2 e não 141 m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - MANUEL CUSTÓDIO DA SILVA BARREIRA E ESPOSA MARIA AUGUSTA DOMINGUES 

SANTOS JORGE – PERMUTA DE ÁREAS EM SANTA CATARINA – Presente a proposta do Sr. Presidente 

datada de 22/01/2008, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta. ----------------- 

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

16 - ARMANDO DOS SANTOS TABOÃO E ESPOSA ARCELINA MARTINS DE OLIVEIRA – 

AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Armando dos 

Santos Taboão, e esposa Arcelina Martins de Oliveira, residentes na Rua 25 de Abril, nº 5, lugar de Vigia, 

freguesia de Santo André de Vagos, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º n.º 3643, da freguesia de Vagos, 

pelo preço de 69.000,00 €, destinado à permuta de prédios urbanos entre o Município de Vagos, e o Sr. Victor 

Manuel Figueiredo Guimarães, residente em Vagos, para ampliação do Edifício Municipal. ---------------------------- 

17 - 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 2008: ---- 

• 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 – Liga Masculina – 25.000,00 €. ------------------------------------------------ 

• Grecas - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos - 31 500,00 €, assim 

distribuído: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Actividade Desportiva – 25.000,00 €; ----------------------------------------------------------------------- 

− Compra de carrinha, contra a apresentação de documento de despesa de aquisição – 2.500,00 €; - 

− Estafeta Memorial António Vieira – 2.500,00 €; ---------------------------------------------------------- 

− Projecto Escola Atletismo (apoio Técnico) – 1.500,00 €. ------------------------------------------------ 

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

• CRAC - Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima – 15 000,00 €, assim distribuído: ---------- 

− Actividade Desportiva – 12.500,00 €; ------------------------------------------------------------ 

− Aquisição viatura, contra a apresentação de documento de despesa de aquisição – 2.500,00 €. ---- 

• Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Covão do Lobo – 20 000,00 €; ------------------------------------- 

• Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão – 10 000,00 €; ----------------------------------------------- 

• Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos (Secção Desportiva) – 3 

000,00€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Soluções D’Aventura de Vagos – 1 000,00 €; ------------------------------------------------------------------------ 

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

• Associação Clube “MNInos” de Vagos – 600,00 €. ----------------------------------------------------------------- 

18 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 01/10/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

46.351,66 €, destinados às obras do Parque de Merendas, sito em Carvalhais. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, o subsídio 

no valor de 46.351,66 €, destinado às obras realizadas no referido Parque de Merendas. --------------------------------- 

19 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 17/01/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio, no 

valor de 3.238,98 €, destinado às obras do Parque de Merendas. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio à Junta de Freguesia de Fonte de 

Angeão, no valor de 50% da factura, isto é, 1.619,49 €. ----------------------------------------------------------------------- 

20 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício do Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão, datado de 02/01/2008, a informar que se 

encontram concluídos os trabalhos com a ETAR. ------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Solicita a atribuição do respectivo subsídio. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 25.000,00 €. ----------------------------- 

21 - JERÓNIMO TAVARES DA SILVA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de Jerónimo 

Tavares da Silva, residente na Urbanização Sudoeste, Lote 6, Sector 11, em Cacia, Aveiro, no qual informa que foi 

vitima de um acidente de trânsito, derivado a ausência de um sinal de stop, na Praia da Vagueira. --------------------- 

-------- Mais informa, que não se responsabiliza pelo acidente, devido à falta da dita placa, pelo que, solicita o 

pagamento do arranjo da sua viatura, no valor de 1.409,48 €. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção declinar a 

responsabilidade civil no presente acidente, porquanto, de acordo com a declaração amigável que junta, datada do 

dia do acidente, se verifica a existência no local da sinalização adequada, e para se pronunciar, querendo, nos 

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

22 - 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 11/01/2008 a 

17/01/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

23 – 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 – ESTRADA FLORESTAL N.º 1, PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA 

DA BOA HORA – PROC.º N.º 6.2.2-04/2006 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DE 

EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe, e a conta final da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória e a conta final da referida 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – RUA DA FONTE – VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – 

Presente a informação do CDI, datada de 17/01/2008, na qual dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de 

fiscal para a obra em epígrafe, propõe que seja nomeado o Sr. Eng. José António Martins Silvestre como Fiscal da 

Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - RUA DA FONTE – VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – Presente a informação do CDI, datada de 17/01/2008, que anexa Plano de Segurança 

e Saúde do projecto da Rua da Fonte, em Vagos. ------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde do projecto 

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

4 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM RIO TINTO – ESTUDO PRÉVIO E NOTA 

TÉCNICA – Presente a informação do CDI, datada de 08/08/2007, que anexa o Estudo Prévio e a Nota Técnica, 

da obra de “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais” em Rio Tinto. ------------------------------------------------------- 

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

1. Aprovar o estudo prévio da solução “2 A” da Drenagem de Águas Residuais Domésticas, e solicitar a 

realização do projecto de execução de todas as bacias. -------------------------------------------------------------- 

2. Quanto à Rede de Águas Pluviais solicitar ao projectista que estude e reformule o Estudo Prévio 

apresentado para a Estrada Municipal 585, considerando uma rede de colectores. ------------------------------ 

3. Reconsidere a estimativa do custo global contemplando a pavimentação total dos arruamentos e faseando 

a execução da obra por bacia de drenagem. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, informar o projectista que a opção de ligação de ramais aos colectores, 

só serão de considerar até à profundidade máxima de 2 metros. Abaixo dessa profundidade, deverá o estudo prévio, 

considerar a ligação a caixa de visita. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM LAVANDEIRA – ESTUDO PRÉVIO E 

NOTA TÉCNICA – Presente a informação do CDI, datada de 08/08/2007, que anexa o Estudo Prévio e a Nota 

Técnica, da obra “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais” em Lavandeira. --------------------------------------------- 

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

1. Quanto à Rede de Águas Residuais Domésticas, aprovar a proposta dos Serviços Técnicos, solução 3, na 

condição de no troço cuja profundidade exceda os 3,5 metros, os ramais serem ligados à caixa de visita. -- 

2. Quanto à Rede de Drenagem de Águas Pluviais deverá o Estudo Prévio ser refeito, considerando na 

“Bacia 1”, centro do aglomerado urbano, uma rede de colectores e nas “Bacias 2, 3 e 4”, considerar valeta 

revestida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fazer corresponder o estudo do custo global à solução 3, faseando por bacia e contemplando a 

pavimentação total dos arruamentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, informar o projectista que a opção de ligação de ramais aos colectores, 

só serão de considerar até à profundidade máxima de 2 metros. Abaixo dessa profundidade, deverá o estudo prévio, 

considerar a ligação a caixa de visita. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram, cerca das 17:05 horas, ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vice Presidente da Câmara 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, por motivos de compromissos profissionais. Assim, as deliberações que se 

seguem passam a não contar com a participação e votação do Sr. Vereador. ----------------------------------------------- 



 

6 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM CARREGOSA – ESTUDO PRÉVIO E 

NOTA TÉCNICA – Presente a informação do CDI, datada de 08/08/2007, que anexa o Estudo Prévio e a Nota 

Técnica, da obra “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais” em Carregosa. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, devolver o Estudo Prévio ao projectista para ser 

reformulada a segunda solução apresentada, não devendo considerar a passagem do colector, por propriedade 

privada. Quanto à Rede de Drenagens de Águas Pluviais, o centro de aglomerado, respectivamente, bacias 1, 7, 8 e 

11, deve ser prevista a recolha por colector. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Fazer corresponder o estudo do custo global à solução 2, faseando por bacia e contemplando a 

pavimentação total dos arruamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, informar o projectista que a opção de ligação de ramais aos colectores, 

só serão de considerar até à profundidade máxima de 2 metros. Abaixo dessa profundidade, deverá o estudo prévio, 

considerar a ligação a caixa de visita. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - MARGINAL NASCENTE À VILA DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2.1-07/2001 – APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o Projecto de Execução referente à obra “ Marginal Nascente à Vila de 

Vagos”, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução mencionado. --------------- 

8 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM PONTE DE VAGOS – APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução referente à obra “Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais em Ponte de Vagos”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Aprovar o projecto de execução; --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitar aos serviços que procedam à integração do projecto, para efeito de lançamento de uma só 

empreitada, no projecto de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais em Fonte de Angeão e Sanchequias, 

e projecto de Beneficiação de Estrada Municipal 598; -------------------------------------------------------------- 

3. Para os serviços considerarem no lançamento do concurso a adopção da solução da ligação dos ramais às 

caixas de visita quando a profundidade do colector exceda os 2 metros; ----------------------------------------- 

4. Solicitar ao projectista, estudo de integração de novas ruas, assinaladas em planta, na Rede de Drenagem 

ora aprovada, devendo o mesmo previamente apresentar orçamento. -------------------------------------------- 

9 - REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – 2ª FASE – 

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução, referente à obra de 

“Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de Santa Catarina – 2ª Fase”. ---------------------------------------- 

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

1. Aprovar o projecto de execução; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Para os serviços considerarem no lançamento do concurso a adopção da solução da ligação dos ramais às 



 
 
 
 
 
 

 

caixas de visita quando a profundidade do colector exceda os 2 metros. ----------------------------------------- 

10 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE FONTE DE ANGEÃO – 

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução da obra “Rede de 

Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------- 

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

1. Aprovar o projecto de execução; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitar à Junta de Freguesia que proceda à negociação dos terrenos para a construção das quatro 

Estações Elevatórias previstas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Proceder à integração do projecto de Drenagens de Águas Residuais e Pluviais em Ponte de Vagos e 

Sanchequias, e projecto de Beneficiação da Estrada Municipal 598; ---------------------------------------------- 

4. Para os serviços considerarem no lançamento do concurso a adopção da solução da ligação dos ramais às 

caixas de visita quando a profundidade do colector exceda os 2 metros. ----------------------------------------- 

11 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 1 – 

ERRO NO CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE TRABALHOS ESTIMADOS, NA ELABORAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente a informação técnica datada de 10/12/2007, na qual se dá a conhecer 

que por erros no cálculo das quantidades de trabalhos estimados na elaboração do projecto de execução das 

“Estações Elevatórias no Boco e Ouca”, existem trabalhos a mais no montante de 17.178,15 €, e que os mesmos 

foram confirmados pelos autores do projecto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente o parecer jurídico do C.D.J., Dr. Pedro Samagaio, sobre o assunto, datado de 17/01/2008, no qual 

informa que é evidente a responsabilidade da empresa projectista, GAPEC – Gabinete de Projecto de Engenharia 

Civil, Lda., na existência dos trabalhos a mais, mas que, tudo indica que a quantidade de aço em falta terei sempre 

de ser colocada, independentemente do erro do projecto, dai, em principio, não haver lugar a qualquer 

indemnização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Informa ainda que pode a Câmara Municipal, demonstrar o seu desagrado, por escrito, à empresa GAPEC, 

ou mesmo participar tal situação à Ordem dos Engenheiros, com as consequências daí decorrentes. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, actuar de acordo com o parecer jurídico. --------------------- 

12 - “RUA DA FONTE – VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra, a 

Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com referência à obra mencionada em epígrafe. ------------------------------- 

13 - “ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA” – PROC.º N.º 6.2.2-07/2007 – NOMEAÇÃO DO 

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



 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a coordenação de 

segurança e saúde em obra a empresa Pedro Tavares – Engenharia de Projectos, Coordenação de Segurança e 

Direcção de Obras Lda., com referência à obra mencionada em epígrafe. --------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MANUEL CRUZ COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 52/07 – 

Presente o processo de informação prévia de loteamento n.º 52/07, de que é requerente Manuel Cruz Costa, 

residente na Rua dos Lamingueiros, n.º 278, na Vila de Vagos, que requer informação prévia de loteamento, num 

terreno do qual é proprietário, sito na referida vila de Vagos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia de loteamento, de acordo com 

a informação técnica datada de 06/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - GRANGESIL CONSTRUÇÕES, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

24/07 – Presente o processo de destaque nº 24/07 de que é requerente Grangesil Construções, Lda., com sede na 

Rua da Caneira, n.º 34, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que requer a desanexação de uma parcela de 

terreno, onde se encontra aprovada uma moradia com pátio de estacionamento e muros, num terreno sito no mesmo 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 03/12/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - DAVID JOSÉ FERNANDES RODRIGUES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º 

N.º 23/07 – Presente o processo de destaque nº 23/07 de que é requerente David José Fernandes Rodrigues, 

residente na Avenida Parque de Campismo, lote 24, 3º Esq., freguesia da Gafanha da Boa Hora, que requer o 

destaque de uma parcela de terreno num prédio sito na Vala do Tojeiro, freguesia da Gafanha da Boa Hora. --------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 17/01/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - URBIPÁGINA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 21/07 – Presente o processo de destaque nº 21/07 de que é requerente a firma 

Urbipágina, Construções Unipessoal, Lda., com sede na Rua das Tapadinhas, n.º 19, lugar e freguesia de Calvão, 

que requer o destaque de uma parcela de terreno destinada à construção de uma moradia unifamiliar e muros, num 

prédio situado na Rua da Caneira, lugar de Choca do Mar freguesia de Calvão. ------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 07/11/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ANÍBAL FIDALGO SANTOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 35/91 – Presente o processo de 

loteamento urbano n.º 35/91, de que é requerente Aníbal Fidalgo Santos, residente na Rua Luís de Camões, n.º 16, 

lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, que pretende a alteração das manchas de implementação dos lotes 1 



 
 
 
 
 
 

 

e 2, do alvará de loteamento n.º 23/92, uma vez que não se encontram edificados, por forma a permitir um melhor 

enquadramento nos lotes com uma frente maior de construção. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido de acordo com a informação técnica de 

09/01/2008, devendo ser respeitada toda a legislação em vigor. -------------------------------------------------------------- 

6 - WILSON ANTÓNIO DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA E HECTOR EDUARDO DE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 307/81 – Presente o processo de loteamento n.º 

307/81, de que são requerentes Wilson António de Oliveira de Oliveira e Hector Eduardo de Oliveira de Oliveira, 

residentes na Rua Nova, n.º 16, lugar e freguesia de Ouca, que pretendem a recepção das obras de urbanização. ---- 

-------- Presente o auto de vistoria de recepção provisória das obras de urbanização, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, homologá-lo e reduzir a caução para o valor de 1.104,89 €, conforme informação técnica datada 

de 09/01/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - LEONEL JESUS SANTOS E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 3/91 – Presente o 

processo de loteamento n.º 3/91, de que é requerente Leonel Jesus Santos, residente na Rua Catarino, lugar e 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, que requer a aprovação do projecto de infraestruturas relativas à alteração do 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos de infraestruturas do loteamento, fixar 

a caução no valor de 4.404,82 €, e o prazo de execução das obras em 3 meses. -------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ARMANDO GONÇALVES MOURO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PARQUIMETRO NA 

AVENIDA DR. LUCIO VIDAL – Presente o ofício de Armando Gonçalves Mouro, datado de 07/01/2008, 

residente na Avenida Dr. Lúcio Vidal, n.º 176, em Vagos, que solicita autorização de utilização do Parquímetro, 

sito na avenida referida, para o veículo com a matricula 81-80-EH. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que em face do regulamento 

aprovado e deliberação da Câmara Municipal, está impedida, no presente, de deferir o pedido porquanto o 

regulamento não prevê em zona de duração limitada, como é o caso a isenção de pagamento das taxas fixadas. ----- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, rectificar a sua deliberação de 26/03/2001, excepcionando na Avenida 

Dr. Lúcio Vidal, o pagamento aos magistrados judiciais e deficientes. Publique-se. -------------------------------------- 

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 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA EB1 DE SOZA – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador, Fernando Ferreira Capela, que 

autorizou a interrupção de trânsito, no dia 27 de Janeiro, das 15,00 e as 16,30 horas, entre a Escola Básica de Soza 

e a Farmácia, e entre a Farmácia e a Capela Nosso Senhor dos Passos, para realização do cortejo de Carnaval da 

Escola. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo 

André de Vagos, datado de 22/01/2008, no qual solicita, atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 €, para a 

execução dos projectos de especialidade referente à obra de construção do Centro Social, dado que o projecto de 

arquitectura já obteve parecer favorável do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio à Associação mencionada em epígrafe, 

no valor de 15.000,00 €, contra apresentação de documentos de despesa. --------------------------------------------------- 

3 - TRANSFERÊNCIAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PARA 

FINANCIAMENTO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, no sentido de assegurar recursos materiais, para fazer face ao funcionamento 

das actividades lectivas dos estabelecimentos de ensino em referência, atribuir ao Agrupamento de Escolas de 

Vagos, as verbas de 26,00 €/ano lectivo/aluno e 30,00 €/ano lectivo/aluno, respectivamente, para as Escolas do 1º 

Ciclo e Jardins de Infância, dotando assim os estabelecimentos de ensino com um orçamento para o seu 

funcionamento pedagógico e administrativo, que tem em conta o número de alunos, turmas e estabelecimentos de 

ensino envolvidos, por forma a permitir que todos os educandos tenham acesso, em condições de igualdade, às 

novas competências curriculares indispensáveis para a futura integração dos mesmos na vida activa. ------------------ 

-------- Assim o valor total atribuir ao Agrupamento de escolas de Vagos é de 37.398,00 €. ----------------------------- 

4 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GAFANHA DA BOA HORA – CEDÊNCIA DE LOTE 46 

DO LOTEAMENTO DO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA – Presente o oficio da 

Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa Hora, datado de 07/01/2008, a solicitar a doação do lote 46 do 

Loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, onde se encontra construída a Igreja Paroquial desde 

1986. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa 

hora, o lote 46 do Loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, a que corresponde o art.º urbano 

3325, da freguesia de Vagos, sendo o valor do lote de 59.740.00 €. ---------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, solicitar à Assembleia Municipal, autorização para doar o referido lote.  

5 - PAULO JORGE ALMEIDA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 168/075 – Presente o 



 
 
 
 
 
 

 

processo de informação prévia nº 168/07, de que é requerente Paulo Jorge Almeida Santos, residente na Rua 

Principal, n.º 130, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende reconstrução de edifício existente para 

comércio, mantendo a estrutura das fachadas, cércea e número de pisos do mesmo, sito na Rua de Santo António, 

n.º 52, no lugar de Canto de Baixo, freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 22/01/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MANUEL FERNANDO ANDRADE CRUZ – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA PRAIA DA 

VAGUEIRA – Presente o requerimento de Manuel Fernando Andrade Cruz, datado de 22/01/2008, residente em 

Rua Principal, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, a solicitar autorização para ocupação de espaço 

público, numa área de 6 m2, na Praia da Vagueira. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar na condição do requerente apresentar solução de 

arquitectura do quiosque, que pretende instalar e a localização do mesmo. ------------------------------------------------- 

7 - GESFUNNY – GESTÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, LDA. - 19ª TAÇA DA LIGA DOS CLUBE DE 

BASKET – Presente o ofício datado de 22/01/2008, da firma mencionada em epígrafe, no qual dão a conhecer que 

vão organizar a 19ª Taça da Liga dos Clubes de Bakest, a qual decorre de 31/01/2008 a 03/02/2008, no Pavilhão 

Municipal, pelo que solicitam atribuição de apoio financeiro para a mesma. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Firma Gesfunny – Gestão e 

Promoção de Eventos, Lda., no valor de 10.000,00 €, destinado à realização do evento. --------------------------------- 

8 - AVALIAÇÃO DE ESCALÃO – AUXÍLIOS ECONÓMICOS, PARA OS ALUNOS JOSÉ MONTEIRO 

ROBALO E NAZARÉ MONTEIRO ROBALO, DA ESCOLA DO 1º CEB DE SALGUEIRO – Presente a 

informação da Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 25/01/2008, a 

informar da situação dos alunos José Monteiro Robalo e Nazaré Monteiro Robalo, transferidos de Esgueira para a 

escola do 1º CEB de Salgueiro, propondo ainda que os mesmos sejam incluídos nas listas de alunos subsidiados 

pela Acção Social Escolar, escalão A, só para efeito de beneficiarem das refeições gratuitamente, face à situação 

económica do seu agregado familiar. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela Técnica de 

Serviço Social da Câmara Municipal, e incluir os referidos alunos no Escalão A para efeito de poderem beneficiar 

de refeições gratuitamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, Caderno de 

Encargos, Programa de Concurso e, abrir Concurso Público, para a obra de “Relvado Sintético do Estádio 

Municipal de Vagos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

10 - ALIENAÇÃO DO CONJUNTO DE LOTES 3 A 28 DO LOTEAMENTO 1/94 – PLANO DE 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar o 

“Conjunto de Lotes 3 a 28 do Loteamento 1/94 – Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta”, de acordo 

com as condições de venda aprovadas em reunião de Câmara de 23/11/2007, à excepção do preço base do conjunto 

dos lotes que actualmente é de 873.960,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, unanimemente, solicitar à Assembleia Municipal, a redução do preço 

base do concurso para o valor acima indicado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

11 - ALIENAÇÃO DO TERRENO DOS “ACTUAIS ARMAZÉNS MUNICIPAIS” – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização para alienar o terreno onde se encontram 

instalados os “Actuais Armazéns Municipais”, pelo valor base de 528.950,00 €, mediante concurso público, por 

carta fechada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CONCESSÃO DE USO DE DOMINIO PRIVATIVO DO MUNICIPIO DE VAGOS – INSTALAÇÃO 

DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E/OU DE SERVIÇO DE APOIO À ACTIVIDADE 

INDUSTRIAL – PARCELA DE TERRENO COMA ÁREA DE 1917 M2 DO LOTE 121 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal 

autorização para proceder à concessão pelo prazo de 20 anos, através de concurso público por carta fechada, a 

“Concessão de Uso de Domínio Privativo do Município de Vagos, para instalação de estabelecimento comercial 

e/ou de serviços de apoio à actividade industrial, de uma parcela de terreno com a área de 1917 m2 do lote 121 da 

Zona Industrial de Vagos”, pelo valor base 60.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------- 

13 - CONCESSÃO DE USO DE DOMINIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – INSTALAÇÕES 

DE ÁREA DE SERVIÇO – PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6486 M2, SITA À MARGEM 

DA EN 333, NA VILA DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Assembleia 

Municipal, autorização para proceder à concessão pelo prazo de 30 anos, através de concurso público por carta 

fechada a “Concessão de Uso de Domínio Privativo do Município de Vagos, para Instalações de Área de Serviço, 

de uma parcela de terreno com a área de 6486 m2, sita à Margem da EN 333, na vila de Vagos”, a confrontar de 

Norte com Município de Vagos e Nascente com Estrada Municipal, de Poente com Município de Vagos e do Sul 

Estrada Nacional 333, pelo preço base de 700.000,00 €. ----------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


