
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 3/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2009 

 

--------- No dia 13 de Fevereiro 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, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da Silva 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião o Sr. Presidente da Câmara, por se encontrar 

numa reunião da CIRA, que se encontra a decorrer em Oliveira do Bairro, em representação do Município, pelo 

que, na devida altura se dará conhecimento a entrada do Sr. Presidente da Câmara na Sala de Reuniões. -------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de 

Fevereiro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 36.812,71€. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 120/2009, de 30 de Janeiro – Determina que a época balnear é fixada de 1 de Junho a 15 de 

Setembro nos municípios de Ílhavo, Cantanhede, na Praia da Tocha, e Figueira da Foz e de 15 de Junho a 

15 de Setembro nos municípios de Aveiro, na Praia de São Jacinto, Vagos, Figueira da Foz, na Praia de 

Quiaios, e Leiria, na Praia de Pedrógão; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 138/2009, de 3 de Fevereiro – Define as condições de atribuição do «passe escolar 

4_18@escola.tp»; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro – Estabelece medidas excepcionais de contratação pública, a 

vigorar em 2009 e 2010, destinadas à rápida execução de investimento público considerados prioritários. - 

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

Presente o ofício n.º 05/09 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 02/09, levantado contra a Sr.ª Elsy Martins 

Santos Regalado, residente na Rua Principal, n.º 78, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, 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 dos processos ao escrivão, já 

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

4 - 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, sito no referido lugar, denominado “Oliveira”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, e 

feriados, das 07:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ----------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IBERUSA – HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, S.A – Presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa, datada de 03/02/2009, a 

informar sobre o pedido formulado pela firma mencionada em epígrafe, para o estabelecimento sito na “Área de 

Serviço de Vagos” (A17 – Nó de Santo André – lado Poente), com referência ao horário de funcionamento 

contínuo, do estabelecimento de restauração e bebidas. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com o n.º 5 do artigo 3º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimento de Venda ao Público e de Prestação de Serviços 

do Município, reconhecer o carácter de funcionamento permanente do estabelecimento sito no posto de 

abastecimento de combustível, de que é proprietária a firma acima mencionada. ------------------------------------------ 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IBERUSA – HOTELARIA E 

RESTAURAÇÃO, S.A. – Presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa, datada de 03/02/2009, a 

informar sobre o pedido formulado pela firma mencionada em epígrafe, para o estabelecimento sito na “Área de 

Serviço de Vagos” (A17 – Nó de Santo André – lado Nascente), com referência ao horário de funcionamento 

contínuo, do estabelecimento de restauração e bebidas. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com o n.º 5 do artigo 3º do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimento de Venda ao Público e de Prestação de Serviços 

do Município, reconhecer o carácter de funcionamento permanente do estabelecimento sito no posto de 

abastecimento de combustível, de que é proprietária a firma acima mencionada. ------------------------------------------ 

7 - SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E NO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Considerando que: -------------------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Vagos possui competências na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, devendo assegurar o funcionamento destes níveis de Ensino; -------------------------------------------- 

2. Existe a necessidade, sistemática, de substituir, temporariamente, Auxiliares de Acção Educativa, na 

Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico; -------------------------------------------------------------- 

3. Se torna imperativa a presença de Auxiliares de Acção Educativa nos espaços educativos, com a 

implementação do Programa de Generalização do Fornecimento das Refeições Escolares no 1º Ciclo do 



 
 
 
 
 
 

 

Ensino Básico e do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de outras Actividades de 

Enriquecimento Curricular; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A substituição de auxiliares de acção educativa é efectuada pelas Juntas de Freguesia do Concelho. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, fixar em 3,00 €/hora o valor de comparticipação a atribuir 

às Juntas de Freguesia do Concelho, para fazer face às despesas que as mesmas possam a vir a ter durante o ano 

lectivo 2008/2009, com a substituição acima mencionada, devendo estas justificar os pedidos efectuados. ----------- 

-------- Pelas 15:40 horas, ausentou-se da Sala de Reuniões o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, a fim de estar 

presente no tribunal de Vagos, como testemunha. As deliberações que se seguem passam a não contar com a 

participação e votação do Sr. Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Escola Secundária de Vagos – 1.200,00 €. ----------------------------------------------------------------------- 

•••• HonorArte – 2.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• LIONS Clube de Vagos – 1.400,00 €. ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Santa Casa da Misericórdia de Vagos - Grupo de Teatro “Fantástico” – 6.000,00 €. ---------------------- 

•••• Filarmónica Vaguense – 27.500,00 €. ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Vagos,” Concurso os Sabichões” – 6.000,00 €. --------------------------------------- 

•••• Grupo Folclórico de Santo António de Vagos – 15.000,00 €. ------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 16:00 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Presidente da Câmara, passando a 

presidir a Reunião. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Presidente 

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

9 - FUNDO PARA O FUNCIONAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DE ENSINO 

BÁSICO – Presente a proposta da Sr.ª Vereadora da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

10/02/2009, para a criação de um “Fundo para o Funcionamento Pedagógico e Administrativo dos 

Estabelecimentos de Ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo de Ensino Básico”. --------------------------------- 

-------- O fundo em questão destina-se a dotar os estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e Ensino Básico de um 



 

orçamento que permita que todos os educandos tenham acesso, em condições de igualdade, a novas competências 

curriculares indispensáveis para a sua futura vida activa e é constituído da seguinte forma: ----------------------------- 

•••• Valor definido para cada Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, no ano lectivo de 2008/2009, é de 

30,00 € por aluno; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Valor definido para cada Escola do 1º ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2008/2009, é de 26,00 € 

por aluno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• O montante total a disponibilizar para o presente ano lectivo é de 36.306,00 € (trinta e seis mil trezentos e 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da Sr.ª Vereadora, devendo a Divisão 

Financeira cabimentar a importância acima mencionada. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, dar conhecimento aos Educadores / Professores da presente 

deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 22/01/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 21.372,48 € (vinte e um mil e 

trezentos e setenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), para pagamento das despesas com os alcatroamentos 

no lugar de Rio Tinto, realizados na Rua do Cemitério, Rua das Quintas e Rua da Azenha. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ouca um subsídio no valor 

de 21.732,48 € (vinte e um mil setecentos e trinta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), para fazer face às 

despesas efectuadas com os alcatroamentos no lugar de Rio Tinto, realizados na Rua do Cemitério, Rua das 

Quintas e Rua da Azenha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 22/01/2009, onde informa que a candidatura para a construção da Capela Mortuária, 

apresentada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional não foi seleccionada, vem solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), por forma a dar continuidade às obras 

iniciadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ouca, um subsídio na 

importância de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), destinado às obras iniciadas com a Capela Mortuária. --------- 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 22/01/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 38.666,25 € (trinta e oito mil e 

seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), para recuperação e manutenção dos caminhos rurais, 

que inclui o caminho das Corcoas, em Carregosa, o caminho das Poças, em Ouca e o caminho da Fontinha, em 

Tabuaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ouca um subsídio no valor 

de 18.412,50 € (dezoito mil quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50 % da despesa 

efectuada sem IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 22/01/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 6.700,00 € (seis mil e setecentos 

euros), para aquisição de um palco desmontável, que é de extrema necessidade para realização dos festejos nos 

lugares da freguesia e ainda para todas as actividades culturais das Associações culturais da freguesia. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - COMISSÃO DA IRMANDADE DE SANTA MARIA MADALENA – RIO TINTO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da comissão mencionada em epígrafe, datado de 22/01/2009, a informar que 

procederam a trabalhos de pintura interior e exterior da Igreja de Rio Tinto, pelo que solicita atribuição de um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros), para liquidação do montante em débito. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 17:05 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela. 

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

15 - COMISSÃO ORGANIZADORA DO “CONGRESSO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOPSITAL 

INFANTE DOM PEDRO” DE AVEIRO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão do 

Congresso, a solicitar a atribuição do subsídio destinado à realização do evento, o qual decorre nos dias 12 e 13 de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Casa do Pessoal do Hospital Infante Dom Pedro 

de Aveiro, o subsídio de 1.000,00 € (mil euros), para o efeito. ---------------------------------------------------------------- 

16 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DOS TRABALHORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado 

de 22/12/2008, que autorizou o pagamento na importância de 9.200,00 € (nove mil e duzentos euros), ao Centro 

Cultural Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento 

n.º 4525/2008, da mesma data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. – CENTRO DISTRITAL DE AVEIRO – SERVIÇO 

LOCAL DE VAGOS – Presente o ofício do Serviço Social Local de Vagos, datado de 20/01/2009, a solicitar uma 

intervenção urgente no edifício João Grave, onde se encontram instalados os serviços da Segurança Social, a nível 



 

de caleiras e condutas de águas pluviais, uma vez que as mesmas se encontram deterioradas, que estão a causar 

infiltrações de água, e consequentes estragos a nível da estrutura do edifício. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o Coordenador do Serviço Local da Segurança 

Social de que o edifício onde se acha instalado será, dentro em breve, demolido para construção da Biblioteca 

Municipal e, de que foi acordado com o Director Distrital da Segurança Social que, os serviços locais, seriam 

reinstalados no antigo Centro de Saúde de Vagos, o qual se acha devoluto desde Outubro de 2008. -------------------- 

-------- Por outro lado delibera, dando conhecimento do interesse da Segurança Social, requerer junto da ARS – 

Administração Regional de Saúde o cumprimento do Protocolo outorgado relativo à construção do novo Centro de 

Saúde de Vagos e Extensão de Saúde de Ponte de Vagos, quanto à entrega do antigo edifício do Centro de Saúde 

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

18 - PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO CONSULTIVO DA 

SOCIEDADE POLIS LITORAL DA RIA DE AVEIRO, S.A. – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado do dia 23/01/2009 que, a solicitação do 

Programa Polis, indicou como representante do Município para integrar o Conselho Consultivo de sociedade Polis 

Litoral Ria de Aveiro, S.A., o Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

19 - DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS – NOMEAÇÃO DE VOGAL – COMISSÃO DE 2ª 

AVALIAÇÃO – Presente o ofício do Serviço de Finanças de Vagos, datado de 22/01/2009, a solicitar que nos 

termos do n.º 2, do artigo 76º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), na alteração que lhe foi 

introduzida pela Lei n.º 64-A, de 31/12 (Orçamento de Estado para 2009), à Câmara Municipal, procede à 

nomeação de vogal, que irá constituir a comissão de segunda avaliação, para se proceder em conformidade com o 

determinado no n.º 1 do artigo 70º do referido diploma legal. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear o Sr. Eng.º António Manuel Costa de Castro, para 

integrar como vogal a comissão de segunda avaliação. ------------------------------------------------------------------------ 

20 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO I.M.T, DE 

ACORDO COM O CONTRATO COM A CLÁUSULA 15ª DO CONTRATO DE PROMESSA PARA A 

CONSTITUÇÃO DE USUFRUTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e de acordo com o 

estabelecido na cláusula 15ª do contrato promessa mencionado em epígrafe, assinado 28/11/2008, restituir ao 

NEVA - Núcleo Empresarial de Vagos, a importância de 16.250,00 € (dezasseis mil e duzentos e cinquenta euros), 

respeitante ao IMT pago aquando da assinatura da escritura de usufruto. --------------------------------------------------- 

21 - CARTA CONFORTO – BES – BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. E A SOCIEDADE “MAIS VAGOS – 

SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 05/02/2009. ----------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

22 - CARTA CONFORTO – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. E A SOCIEDADE “MAIS VAGOS – 

SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 11/02/2009. ----------------------------------------------------------------------------- 

23 - LUIS FILIPE DOS SANTOS VIEIRA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de Luís Filipe dos Santos Vieira, datado de 02/02/2009, residente na Rua dos Colmeais, n.º 5, lugar de 

Lavandeira, freguesia de Soza, a informar que no dia 13/01/2009, pelas 06:00 horas quando circulava no sentido 

Vagos/Gafanhas, na Rua Mendes Correia Rocha, teve um acidente de viação, do qual resultaram prejuízos, na sua 

viatura no montante de 2.067,27 € (dois mil e sessenta e sete euros e vinte e sete cêntimos), pelo que solicita o 

pagamento de uma indemnização pelos prejuízos materiais com a sua viatura. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SERVIÇOS DE VETERINÁRIA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ausentou-se da Sala de Reuniões a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por motivo de ser 

familiar directa da pessoa relacionada com a próxima deliberação. Assim a deliberação que se segue não conta com 

a participação e votação da Sr.ª Vereadora---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JURÍDICA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara, datado de 27/01/2009, que de acordo com o Relatório da Chefe de Divisão Administrativa, 

da mesma data, adjudicou à Dr.ª Joana Rocha de Vasconcelos Ribeiro, residente na Rua Direita, n.º 84, lugar de 

Boco, freguesia de Soza, a prestação de serviços mencionado em epígrafe, pelo preço de 19.200,00 €, mais IVA. – 

-------- Entrou na Sala de Reuniões a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. As deliberações que se 

seguem passam a contar com a participação e votação da Sr.ª Vereadora. -------------------------------------------------- 

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

PSICOLOGIA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara, datado de 04/02/2009, que de acordo com o Relatório da Chefe de Divisão Administrativa, 

da mesma data, adjudicou à Dr.ª Liliana Moreira Martins, residente na Travessa da Gândara, n.º 13, lugar de 

Portomar, freguesia de Mira, a prestação de serviços mencionado em epígrafe, pelo preço de 16.477,44 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 

ACÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, datado de 04/02/2009, que de acordo com o Relatório da Chefe de Divisão 

Administrativa, da mesma data, adjudicou à Dr.ª Alejandra Maria de Almeida dos Santos, residente na Rua do Sul, 

lugar e freguesia de Fonte de Angeão, a prestação de serviços mencionado em epígrafe, pelo preço de 16.477,44 €, 

mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 - 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 (Outubro/Julho) 2008/2009 às seguintes instituições, com destino às crianças carenciadas 

constantes da respectiva informação prestada pela Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Serviços Sociais, Dr.ª 

Lina Ferreira: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 10 crianças; -------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão do Lobo – 4 crianças; ----------------------------------------------------------- 

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

•••• Santa Casa de Misericórdia de Vagos – 4 crianças; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel – 4 crianças; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão – 7 crianças; ------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º CEB de Vagos – 3 crianças; --------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza – 3 crianças. -------------------------------------------------------------------- 

29 - ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO 

DE VAGOS – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 13 FOGOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, abrir concurso para atribuição de 13 fogos de habitação social, no Bairro Dr. Pedro Guimarães, de 

acordo como estipulado no Decreto-Regulamentar n.º 50/77, de 11 de Agosto. -------------------------------------------- 

-------- As habitações a concurso são da seguinte tipologia: ------------------------------------------------------------------- 

•••• 7 Apartamentos da tipologia T2; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 6 Apartamentos da tipologia T3. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal aprovar o Programa de Concurso, sendo a renda das habitações em 

causa fixadas nos termos do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio. ---------------------------------------------------------- 

30 - 2ª 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 2ª alteração ao 

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

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 



 
 
 
 
 
 

 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

31 - 2ª 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 2ª 

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

15.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

32 - 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 23/01/2009 a 

12/02/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

33 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – PROC.º N.º 6.2.2-5/2008 – TRABALHOS A MAIS N.º 1 – 

Presente a informação técnica datada de 14/01/2009, na qual é dado a conhecer que para a obra de “Reparação da 

ETA da Floresta”, vão existir trabalhos a mais no valor de 7.289,80 € (sete mil duzentos e oitenta e nove euros e 

oitenta cêntimos), resultantes de: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Trabalhos necessários para proceder a uma reabilitação no interior dos reservatórios de água, usando um 

revestimento com microargamassa flexível. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 7.289,80 € (sete 

mil duzentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), acrescidos de IVA, de acordo com a informação técnica 

datada do dia 14/01/2009 e dispensar o estudo a realizar por entidade externa e independente de acordo com o 

estipulado com o n.º 3, do artigo n.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. --------------------------------------- 

2 - “ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES” – PROC.º 6.2.2-01/2007 – 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL – Presente o auto de recepção provisória e a conta 

final da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

empreitada de “Arranjos Exteriores do Bairro Dr. Pedro Guimarães”. ------------------------------------------------------- 



 

3 - ETAR DE SALGUEIRO – PROC.º N.º 6.2.2-06/2007 – TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a 

informação técnica datada de 02/02/2009, a informar que vão existir trabalhos a mais, na obra mencionada em 

epígrafe, no montante de 19.297,41 € (dezanove mil duzentos e noventa e sete euros e quarenta e um cêntimos), 

resultando da diversidade das características do terreno, bem como da necessidade de desviar as águas pluviais 

provenientes da estrada e do caminho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 19.297,41 € 

(dezanove mil duzentos e noventa e sete euros e quarenta e um cêntimos), mais IVA, de acordo com a informação 

técnica datada de 02/02/2009 e dispensar o estudo a realizar por entidade externa e independente de acordo com o 

estipulado com o n.º 3, do artigo n.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. --------------------------------------- 

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

DE FONTE DE ANGEÃO – ADJUDICAÇÃO – Presente a informação técnica, datada de 05/02/2009, a 

comunicar que o projectista aceitou o valor aprovado pela Câmara Municipal, em reunião de 09/01/2009. ----------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar a elaboração do projecto do Centro Escolar de 

Fonte de Angeão, ao Sr. Arquitecto Miguel Enes Marcelino, residente em Lisboa, pelo valor de 109.554,30 €, mais 

IVA (cento e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e trinta cêntimos), e, nos termos do previsto no artigo 

35º do Programa de Concurso, notificar todos os concorrentes nos 5 dias úteis posteriores à decisão da adjudicação.  

5 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-04/2008 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 11/02/2009, que aprovou na totalidade, o Plano 

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

6 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-02/2008 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 11/02/2009, que aprovou na totalidade, o Plano 

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

7 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – PLANO DE TRABALHOS E 

PAGAMENTOS DEFINITIVOS – Presente o plano de trabalhos e pagamentos definitivos da obra mencionada 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o plano de trabalhos e pagamentos definitivos 

da empreitada de “Rua da Banda Vaguense (Vagos)”. ------------------------------------------------------------------------- 

8 - OPERAÇÃO N.º POVT-09-0353-FEDER-000011 “RELVADO SINTÉTICO DO ESTADO 

MUNICIPAL” – COMUNICAÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL DE FINANCIAMENTO – Presente o 

ofício S 000369, datado de 06/02/2009, da Comissão Directiva do POVT – Programa Operacional Temático 

Valorização do Território, e comunicar a decisão favorável de financiamento da obra do” Relvado Sintético do 



 
 
 
 
 
 

 

Estádio Municipal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, nomear o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, como representante do Município na outorga do contrato. ---------------- 

9 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA VILA DE VAGOS – 

APROVAÇÃO DO PROJECTO – Presente o projecto de execução da obra de em epígrafe. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto da obra de “Ampliação da Rede e de 

Drenagem de Águas Residuais da Vila de Vagos”. ----------------------------------------------------------------------------- 

10 - AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA VILA DE VAGOS – 1ª FASE – 

ABERTURA DE CONCURSO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir o procedimento de 

concurso público, para a obra mencionada em epígrafe e aprovar o Caderno de Encargos e Projecto. ------------------ 

11 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório final da comissão de análise de propostas datada de 29/01/2009, propondo 

a adjudicação da obra mencionada em epigrafe, à firma Benjor – Sociedade Limitada Benjamim Jorge, Lda., pelo 

montante de 6.992.659,62 € (seis milhões novecentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e nove euros e 

sessenta e dois cêntimos), acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais da Zona Sul”, à firma Benjor – Sociedade de Empreitadas Benjamim Jorge, Lda., pela importância de 

6.992.659,62 € (seis milhões novecentos e noventa e dois mil seiscentos e cinquenta e nove euros e sessenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o mencionado relatório da comissão de analise de propostas. ----------- 

12 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ASSOCIAÇÃO BETEL – PROJECTO DE 

ARQUITECTURA – APROVAÇÃO – Presente o projecto de arquitectura do Pavilhão Gimnodesportivo da 

Associação Betel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de arquitectura. ------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - CLAUDINO BOLAIS MÓNICA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 90/08 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Claudino Bolais Mónica, residente na Rua da Fonte, n.º 21, lugar de Canto 

de Calvão, freguesia de Calvão, que requer informação prévia sobre construção de moradia unifamiliar e muros, 

numa propriedade em zona “Agro-Florestal” localizada no referido lugar e freguesia. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que é sua intenção indeferir o seu 

pedido, com base na informação técnica datada de 04/02/2009, e para se pronunciar querendo, no prazo de 10 dias 

úteis, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ---------------------------------------------------------------------------- 

2 - JORGE MANUEL DA SILVA SANTOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 126/2008 – Presente 



 

o processo de obras n.º 126/2008, de que é requerente Jorge Manuel da Silva Santos, residente na Rua da Gândara, 

n.º 50, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, que pretende proceder a obras de reconstrução sem preservação da 

fachada, e construção de muro de vedação, num terreno sito no referido lugar e freguesia. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto uma vez que nada indica que o mesmo 

agrave a desconformidade com as normas em que vigor, cumprindo o estipulado no artigo 60º do RJUE – 

Regulamento Jurídico de Urbanização e Edificação, até porque a eliminação de uma abertura substituindo-a por 

outra idêntica, não só não promove o agravamento como melhora as condições de salubridade e iluminação. -------- 

3 - EDGAR JOEL LEITE MARQUES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 15/2007 – Presente o 

processo de obras n.º 15/2007, de que é requerente Edgar Joel Leite Marques, que requer a isenção da Taxa 

Urbanística referente ao lote 128, sito na Zona Industrial de Vagos. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - BE – TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 106/08 – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 14/11/2008 – Tendo sido presente a reunião da Câmara Municipal de 14/11/2008 o processo de 

obras mencionado em epígrafe, no qual identificava o local da instalação da infraestrutura na Rua da Gândara, em 

Salgueiro, freguesia de Soza, quando na realidade a infraestrutura se vai localizar na Rua da Barreira, do referido 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação do dia 14/11/2008, fazendo 

constar da mesma que a infraestrutura para uma Estação de Radiocomunicações, se situa na Rua da Barreira, de 

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

5 - BE – TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 133/2008 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a 

firma BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A., que requer a instalação de uma infra-estrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações, sita na Zona Industrial de Vagos, Lote 54. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter a sua deliberação de 14/11/2008, informando uma 

vez mais que naquele espaço industrial existem espaços propriedade do Município de Vagos, quer do domínio 

público quer do domínio privado, aptos a acolher esta instalação. ------------------------------------------------------------ 

6 - BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 117/2008 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a 

firma BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A., que requer a instalação de uma infra-estrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações, sito no lugar de Moita de Mira, freguesia de Calvão. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse público e remeter à Assembleia 



 
 
 
 
 
 

 

Municipal, para declarar o interesse público da instalação da infraestrutura. ----------------------------------------------- 

7 - ESMERINDA OLIVEIRA DE PIMENTEL – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 200/2008 – 

Presente o processo de obras particulares, de que é requerente Esmerinda Oliveira de Pimentel, residente na 

Urbanização da Corredoura, n.º 5, Vagos, que requer licença de construção de uma moradia num terreno sito na 

Avenida João grave, na vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 27/01/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - GILBERTO SANTOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 34/88 – Presente o processo de 

loteamento urbano, de que é requerente Gilberto Santos, residente na Rua Principal, n.º 111, lugar e freguesia de 

Ponte de Vagos, que requer a alteração ao processo de loteamento n.º 34/88, titulado pelo alvará n.º 11/90 com 

referência aos lotes n.ºs 3 e 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

datada de 17/12/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA DA GLÓRIA DE JESUS MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 08/93 – 

Presente o processo de loteamento urbano, de que é requerente Maria da Glória de Jesus Martins, residente na Rua 

Principal, n.º 279, freguesia de Gafanha da Boa-Hora, que requer com carácter de urgência, a emissão de certidão 

comprovativa da validade do alvará de loteamento n.º 03/94, da Câmara Municipal, com a finalidade de elaboração 

de escritura de divisão e demarcação de lotes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

03/02/2009, do Chefe da Divisão Jurídica ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - MUNICÍPIO DE VAGOS – PARCELA A DESTACAR – Presente o processo de destaque, de que é 

requerente o Município de Vagos, respeitante a um terreno sito na Vila de Vagos, que se encontra inscrito na 

matriz rústica sob o artigo n.º 171, da freguesia de Vagos. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de uma parcela de terreno pertencente 

ao Município de Vagos, situado na vila, freguesia e concelho de Vagos, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 

171, confrontando do Norte com Esteiro da Quinta, do Sul com Estrada n.º 333, a Nascente com servidão e do 

Ponte com Município de Vagos, não constituindo operação de loteamento conforme define o n.º 4, do art.º 6º, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, com a nova 

redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, verificando-se: situar-se ele no aglomerado urbano 

existente; confrontar as parcelas a destacar com arruamentos público e não ter o prédio descrito resultado de 

qualquer destaque nos últimos 10 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A parcela a destacar ficará com a área de 6.486 m2 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis metros 



 

quadrados), e com as seguintes confrontações: a Norte e a Poente com Município de Vagos, a Sul com Estrada 

Nacional n.º 333 e a Nascente com caminho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - CAPTÁGUA – CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA. – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o 

presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ----------------------------------------------------- 

12 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – EDIFICAÇÃO INACABADA, ABANDONADA E DETERIORADA, 

SITA NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente a informação do Fiscal Municipal Carlos Jorge Costa de Castro, 

datada de 21/01/2009, na qual dá conhecimento que, na Urbanização da Quinta da Boa-Hora, Rua 2, na Praia da 

Vagueira, existe uma construção que apresenta perigo para pessoas e bens, pertencendo a mesma à Caixa de 

Crédito Agrícola Mutuo de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa que no lote em questão existe, também, um tanque que se encontra cheio de água, a céu 

aberto, parcialmente coberto de vegetação o que o torna um perigo agravado. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, solicitar à referida instituição bancária que de acordo com 

o previsto no artigo 88º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

4 de Junho, com a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, informe a Câmara Municipal se 

pretende solicitar a admissão de “Comunicação Prévia” para concluir a obra sita no lote 85, do loteamento da 

Urbanização da Quinta da Boa-Hora, na Praia da Vagueira, titulado pelo alvará n.º 22/89, e respeitante ao processo 

de obras n.º 158/94, pertencente a João Manuel dos Santos Mourão, que caducou e cujo alvará tinha sido emitido 

em seu nome. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 – CDOS – COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE AVEIRO – PROTOCOLO 

PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE 

INTERVENÇÃO PERMANENTE – RATIFICAÇÃO - Presente o ofício de CDOS – Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Aveiro, datado de 22/01/2009, que remete o protocolo mencionado em epígrafe, para ser 

outorgado entre a ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil, a Câmara Municipal de Vagos e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com vista a regular as condições de contratação e manutenção 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos de elementos que integrarão as Equipas de 

Intervenção Permanente – EIP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara no dia 28/01/2009, em representação da Autarquia. ------------------------------------------------------------------ 

2 – GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – PROJECTO-LEI N.º 580/X, PROJECTO-LEI N.º 581/X E 

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 376/X – Presente o ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, datado de 

20/01/2009, a remeter dois projectos leis e um projecto de resolução, nomeadamente, Projecto-Lei n.º 580/X, que 

prevê o plano que define a rede nacional de ciclovias, o Projecto-Lei n.º 581/X, altera as normas para velocípedes 



 
 
 
 
 
 

 

sem motor do código da estrada e o Projecto de Resolução n.º 376/X, plano nacional de promoção da bicicleta e 

outros modos de transporte suaves. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deles tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

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 - LUÍS MIGUEL MÓNICA DE JESUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 92/08 – Presente o 

processo de informação prévia, de que é requerente Luís Miguel Mónica de Jesus, residente na Rua Sá Carneiro, 

n.º 204, lugar de Parada de cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer informação prévia para construção de 

moradia unifamiliar com garagem e muros, num propriedade em Agro-Florestal, sita na referida rua, lugar e 

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

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

informações técnica e jurídica, datadas de 09/02/2009 e 10/02/2009, em área agro-florestal inferior a 2 hectares. --- 

2 - VÍTOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 128/2008 – 

Tendo em consideração da deliberação de 09/05/2008, em que se permutam um prédio urbano destinado a casa de 

habitação, habitado por um dos permutantes, devidamente licenciado e tendo outrora pago as respectivas taxas de 

licenciamento, por um prédio rústico, propriedade do Município de Vagos, para que aquele proprietário, ai pudesse 

edificar a nova habitação, consequência da necessidade da Autarquia demolir a que habitava, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, isentar a nova construção de taxas e licenças por quanto as mesmas se devem 

considerar como já pagas aquando do licenciamento do prédio urbano que dá em permuta. ----------------------------- 

3 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – SUBSTITUIÇÃO DO DIRECTOR 

TÉCNICO DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 11/02/2009, que aprovou a substituição do Director Técnico da Empreitada 

supramencionada, passando a exercer as funções o Sr. Eng.º Marco António Nobre de Matos Pereira. ---------------- 

4 - REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – REPUBLICAÇÃO – Pelo 

Sr. Presidente foi apresentada ao Executivo Municipal, a sua proposta relativa ao assunto mencionado em epígrafe, 

a qual aqui se dá inteiramente reproduzida e fica fotocópia anexa à presente acta. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente, no sentido de 

rectificar e ordenar a republicação do Regulamento Organizacional dos Serviços Municipais, na versão aprovada 

pela Assembleia Municipal, em sua sessão de 26/09/2008, republicando-o. ------------------------------------------------ 



 

-------- Mais delibera, unanimemente, dar conhecimento ao referido Órgão Autárquico. --------------------------------- 

5 - REGULAMENTO ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO DO 

ARTIGO 70º – Pelo Sr. Presidente foi apresentada uma proposta de alteração ao artigo 70º do regulamento 

supramencionado, documento que aqui se dá como inteiramente reproduzido, e fica fotocópia anexa à presente 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a referida alteração e solicitar à Assembleia 

Municipal a sua superior aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - AQUISIÇÃO DE TERRENO NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS, DESTINADO À 

INSTALAÇÃO DA SEDE DE ESCUTEIROS – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir os 

prédios abaixo mencionados, sitos na freguesia de Ponte de Vagos, para instalação da sede de escuteiros, aos 

seguinte proprietários: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• A João da Conceição Simões Saragoça e esposa, residente na Rua do Andal, no lugar e freguesia de Santa 

Catarina, o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 1264, da freguesia de Ponte de Vagos, pelo preço 

de 5.000,00 € (cinco mil euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• A Rosa Maria Ferreira Marques Henriques e marido, residente no lugar de Carvalhais, freguesia de Ponte 

de Vagos, metade de um prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 1267, da freguesia de Ponte de Vagos, pelo 

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

7 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE APOIO PARA 

OBRAS DA IGREJA DA LAVANDEIRA – 1ª FASE (CASA MORTUÁRIA) – Presente o ofício da Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, datado de 15/10/2008, onde informa que a Capela Mortuária da Igreja da 

Lavandeira, já se encontra em fase de conclusão. Solicitam um apoio no montante de 20.930,00 € (vinte mil 

novecentos e trinta euros), para que possam dar por concluída a 1ª fase das Obras da Igreja. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 10.000,00 € (dez mil 

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

8 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALIENAÇÃO DOS LOTES 143 E 144 – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, alienar à firma Francisco Barrueco, S.L., com sede em Castellanos de Moriscos, 

Salamanca, Espanha, os lotes 143 e 144 da Zona de Industrial de Vagos, com a área de 4.000 m2 cada, pelo preço 

de 8,98 €/m2, perfazendo a importância total de 71.840,00 € (setenta e um mil oitocentos e quarenta euros). -------- 

9 - AICEP PORTUGAL GLOBAL – AGÊNCIA PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO 

DE PORTUGAL, E.P.E. – Presente o ofício datado de 21/10/2008, que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

4º, do Decreto-Lei n.º 409/99, de 15 de Outubro (Benefício Fiscais ao Investimento), comunica que a empresa 

Plafesa – Planos Férricos Portugal – Produtos Siderúrgicos, Lda., com sede na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, 

n.º 12, em Vagos, requer a emissão de declaração comprovativa do interesse municipal do projecto de investimento 



 
 
 
 
 
 

 

que a referida empresa pretende desenvolver no Concelho de Vagos. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, o processo referente ao 

pedido, para efeito de deliberar sobre o interesse municipal, do projecto de investimento da referida empresa. ------- 

10 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS – Presente o relatório, elaborado pelo Sr. Vice-Presidente da 

Câmara, datado de 13/02/2009, respeitante ao aluguer operacional de viaturas para serviço da Câmara Municipal, 

propondo a adjudicação da prestação do serviço às seguintes empresas: ---------------------------------------------------- 

•••• Para o Aluguer Operacional de seis viaturas Renault Clio Fairway 1.5 DCi de 68 Cv, 3 dos quais com o 

limite de 60.000Km e 3 com o limite de 100.000Km, proponho a adjudicação do serviço à firma Arval 

Service Lease – Aluguer e Gestão Automóvel, S. A., pelo valor de € 67.615,56; ----------------------------- 

•••• Para o Aluguer Operacional de seis viaturas Renault Kangoo Express Compact 1.5 DCi de 70 Cv, 3 

dos quais com o limite de 70.000Km e 3 com o limite de 100.000Km, e uma viatura Renault Megane 

Confort 1.5 DCi 85 Cv., proponho a adjudicação do serviço à firma Multirent – Aluguer e Comércio de 

Automóveis, S. A., pelo valor de € 74.981,88, sendo respectivamente € 63.218,88 referente às viaturas 

Renault Kangoo e €11.763,00 referente à viatura Renault Megane; ----------------------------------------------- 

•••• Para o Aluguer Operacional de uma viatura Renault Laguna Dynamique S 1.5 DCi, com o limite de 

100.000Km, proponho a adjudicação do serviço à firma Locarent, S. A., pelo valor de € 17.811,72. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a prestação do serviço às firmas indicadas no 

relatório, pelo valor das suas propostas acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 vinte horas e dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 


