
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 6/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE MARÇO DE 

2009 

 

--------- No dia 27 de Março 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 Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel Augusto Da Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira 

Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. -------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada pelo 

Sr. Presidente da Câmara, à presente reunião, por razões inadiáveis de serviço, sendo, por isso, presidida esta 

reunião, pelo Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves. ---------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Março de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 126.065,54 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 292/2009, de 23 de Março – Estabelece o valor da taxa contributiva aplicável aos 

trabalhadores que exercem funções públicas, abrangidos pelo disposto no artigo 10º da Lei n.º 4/2009, 

de 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Escola Secundária 

de Vagos, datado de 16/03/2009, a solicitar um subsídio no valor de 370,00 € (trezentos e setenta euros), para fazer 

face às despesas com a palestra efectuada naquela escola, realizada pelo Sr. Paulo Azevedo. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 370,00 € (trezentos e 

setenta euros) à Escola Secundária de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ESPALHAR ONDAS, PESCA MARÍTIMA, LDA. – ARTE XÁVEGA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício da firma “Espalhar Ondas, Pesca Marítima, Lda.”, com sede na Rua Alta Tensão, n.º 140, lugar 

de Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a solicitar um subsídio para fazer face às despesas 

efectuadas coma reparação do barco e alguns equipamentos, que utilizam na prática e divulgação da Arte Xávega, 

na Praia da Vagueira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atendo ao valor patrimonial, cultural e social de que se 



 

reveste a pesca “Xávega” e ao interesse Municipal em a manter, atribuir um subsídio de 50 % do valor da factura, e 

do orçamento para a reparação do Barco de Arte Xávega “Vencedor”, no montante de 4.987,50 € (quatro mil 

novecentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

5 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SOZA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Soza, datado de 16/03/2009, a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas 

com as obras de recuperação e beneficiação da Igreja Matriz, bem como cooperação técnica para fiscalização e 

mediação dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 - 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, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ouca, na 

importância de 3.350,00 € (três mil trezentos e cinquenta euros), o qual corresponde a 50 % do valor solicitado 

pela referida Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PML – PEREIRA DE MOURA, LDA. - JOGOS “MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS 2009” – Presente o 

ofício da PML – Pereira de Moura, Lda., datado de 10/03/2009, a propor a realização da edição de 2009 dos Jogos 

“Municípios Sem Fronteiras”, anexando contrato para aprovação. ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art.º 24º, do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29/01, contratar com a firma PML – Pereira de Moura, Lda., a realização dos Jogos 

“Municípios sem Fronteiras 2009” pelo preço de 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros), acrescidos de IVA à 

taxa legal, e autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o contrato em representação do Município. ------------- 

8 - GONÇALO RAMOS MARQUES FERRAZ – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício de Gonçalo Ramos Marques Ferraz, datado de 02/03/2009, residente na Praceta Dr. Fernando 

Moreira Lopes, n.º 1, Forca, Aveiro, a informar que no dia 13/02/2009, pelas 22:00 horas quando circulava na Rua 

dos Cardais, em Vagos, teve um acidente de viação, do qual resultaram prejuízos, na sua viatura no montante de 

1.700,00 € (mil e setecentos euros), pelo que solicita o pagamento de uma indemnização pelos prejuízos materiais 

com a sua viatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção indeferir o pedido, 

uma vez que a via onde se deu o acidente se encontrava em obras, estando devidamente sinalizada e com boa 

iluminação e, para o mesmo se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos art.ºs 100º e 101º 

do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

9 - JUAN CARLOS FERREIRA MARTINS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

o ofício de Juan Carlos Ferreira Martins, datado de 09/03/2009, residente na Rua de S. João, n.º 55, lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos, a informar que no dia 13/02/2009, pelas 21:30 horas quando circulava no sentido de 

Ponte de Vagos para a Gafanha da Boa-Hora, seguindo depois para o Estradão de Calvão, embateu num buraco 

que ocupava cerva de metade da faixa de rodagem, do qual resultaram prejuízos, na sua viatura no montante de 

1.318,27 € (mil trezentos e dezoito 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, informar o requerente de que a via em questão não é 

propriedade do Município de Vagos, mas sim da Autoridade Florestal Nacional - AFN, pelo que deverá o 

requerente dirigir a esta entidade o pedido de indemnização pelo acidente ocorrido. -------------------------------------- 

10 - ABONO PARA FALHAS – ATRIBUIÇÃO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 

DO DIA 23/01/2009 – Em reunião de 23 de Janeiro passado a Câmara Municipal deliberou, por lapso, propor à 

Assembleia Municipal a aprovação da proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, relativa à atribuição de abono para falhas, aos funcionários nela mencionados, pelo que delibera, por 

unanimidade, rectificar a referida deliberação fazendo constar da mesma apenas o seguinte: “A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Presente o 

Protocolo a celebrar entre o Município de Vagos e o Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, que visa a 

implementação de um Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Instalações Eléctricas e Automação 

Industrial, com a colaboração da Universidade de Aveiro. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, sendo o valor da 

comparticipação a suportar pela Câmara Municipal até ao montante máximo de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 

euros), e autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o referido Protocolo, em representação do Município. ---- 

12 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E ABAE – ASSOCIAÇÃO 

BANDEIRA AZUL DA EUROPA – RATIFICAÇÃO – Presente o Protocolo de Parceria celebrado entre o 

Município de Vagos e a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, referente ao Programa ECO-ESCOLAS. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o referido protocolo, o qual foi assinado pelo Sr. 

Presidente da Câmara, em 11/03/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste momento ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, por 

fazer parte do Corpo Nacional de Escutas. A deliberação que se segue passa a não contar com a participação e 



 

votação do Sr. Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Conferência Vicentina Nossa Senhora de Vagos – 1.250,00 €; ----------------------------------------------- 

•••• ADAF – Associação dos Amigos do Fontão – 1000,00 €; ----------------------------------------------------- 

•••• ORBIS – Cooperação e Desenvolvimento – 1.495,00; --------------------------------------------------------- 

•••• Orfeão de Vagos – 6.000,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Coral Polifónico de Santa Cecília de Calvão – 5.000,00 €; ---------------------------------------------------- 

•••• Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão – 2.000,00 €; ------------------------------------------- 

•••• Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822 – Vagos – 1.500, 00 €. ------------------------------------ 

-------- Entrou novamente na Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade. As 

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

14 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2008/2009 – CELSO FILIPE ANDRADE 

ALMEIDA – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DO DIA 10/10/2008 – Em reunião da 

Câmara Municipal do dia 10/10/2008, foi deliberado efectuar o pagamento de 25 % do valor do passe, com 

referência ao ano lectivo de 2008/2009, ao aluno Celso Filipe Andrade Almeida, em virtude do mesmo se 

encontrar matriculado em estabelecimento de ensino em Aveiro. ------------------------------------------------------------ 

-------- Veio agora a verificar-se que o curso que o aluno frequenta, também não é leccionado na Escola Secundária 

João Carlos Celestino Gomes de Ílhavo, uma vez que na mesma não funciona a disciplina de Geometria Descrita 

A, devendo por isso a Câmara Municipal deliberar rectificar a sua deliberação de 10/10/2008, no sentido de 

proceder ao pagamento de 50 % dos transportes escolares. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 10/10/2008, fazendo constar 

da mesma que o pagamento a efectuar é de 50 % do valor do passe. --------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal, efectuar o pagamento dos retroactivos referentes aos meses já pagos a 

partir de Setembro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ATÉ 900.000,00 € COM A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – 

PREDE – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRADORDINÁRIO DE DIVIDAS DO ESTADO – 

APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – Foi presente o ofício referência n.º 693/09-DBI, datado 



 
 
 
 
 
 

 

de 17/03/2009, da Caixa Geral de Depósitos, que anexa o contrato de abertura de crédito, no âmbito do Programa 

de Regularização Extraordinário de Dividas do Estado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 

de Novembro), até ao montante de 900.000,00 € (novecentos mil euros), pelo prazo global de 5 anos, documento 

que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia arquivada no presente Livro de Actas. --------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as cláusulas propostas para o mesmo, e autorizar 

o Sr. Presidente a outorgar o referido contrato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

16 - ALTERAÇÃO DA DATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL – Tendo em 

consideração que a 1ª Reunião Ordinária do próximo mês de Abril coincide com a Sexta Feira Santa, dia 10 do 

referido mês, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alterar a data da referida reunião para o dia 

08/04/2009, à hora habitual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, considerar notificados os membros presentes e dar conhecimento ao Sr. 

Presidente da Câmara da presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

17 - 3ª 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 3ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 155.000,00 €, 

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

18 - 3ª 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 3ª 

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

45.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - 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 13/03/2009 a 

26/03/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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



 

20 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-

22/2008 – FISCALIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 16/03/2009, que autorizou a nomeação do Eng.º José António Martins 

Silvestre, como fiscal da obra de “Alcatroamentos no Lugar de Vergas – Santo André de Vagos”. --------------------- 

2 - RUA DR. MÁXIMO LOFF – VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-21/2008 – FISCALIZAÇÃO – 

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

de 16/03/2009, que autorizou a nomeação do Eng.º José António Martins Silvestre, como fiscal da obra de “Rua 

Dr. Máximo Loff - Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ESTACIONAMENTO E PASSEIOS NA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO – PROC.º N.º 6.2.2-

02/2009 – FISCALIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 16/03/2009, que autorizou a nomeação do Eng.º José António Martins 

Silvestre, como fiscal da obra de “Estacionamento e Passeios na Avenida Padre Alírio de Melo”. --------------------- 

4 - “FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO – CAMADA DE DESGATE – SEM TRANSPORTE” 

– PROC.º N.º 6.2.2.1-03/2009 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório Final datado de 25/03/2009, 

apresentado pelo júri do concurso, que propõe a adjudicação à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., com sede na 

Rua da Adasma, n.º 43, Mamarrosa, Oliveira do Bairro, pelo montante de 29,13 €/Tonelada. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar o fornecimento à firma Vítor Almeida & Filhos, 

S.A., pelo montante de 29,13 €/Tonelada, mais IVA, conforme Relatório Final. ------------------------------------------- 

5 - “ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS” – PROC.º N.º 

6.2.2-20/2008 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDOM, datada de 23/03/2009, 

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

6 - “ARRANJO URBANÍSTICO A SUL DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS” – PROC.º 

N.º 6.2.2-01/2009 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDOM, datada de 

23/03/2009, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - “ALCATROAMENTO NO LUGAR DE VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS” (PROC.º N.º 6.2.2-



 
 
 
 
 
 

 

22/2008) – NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – 

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

de 24/03/2009, 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. --------------------------------------------------------------- 

8 - “RUA DR. MÁXIMO LOFF – VAGOS” (PROC.º N.º 6.2.2-21/2008) – NOMEAÇÃO DO 

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

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 24/03/2009, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - “RUA DR. MÁXIMO LOFF – VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-21/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 23/03/2009, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da 

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

10 - “ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS” – PROC.º N.º 

6.2.2-22/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 23/03/2009, que aprovou 

parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------- 

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

DE TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 19/03/2009, a informar que na obra 

mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 14.039,77 € (catorze mil e trinta e nove euros e 

setenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 14.039,77 € 

(catorze mil e trinta e nove euros e setenta e sete cêntimos), mais IVA. ----------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - SILVÉRIO RAIMUNDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 24/2009 – Presente o processo de 

obras n.º 24/2009, de que é requerente Silvério Raimundo, residente no Beco das Flores, n.º 13, lugar de 

Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer licença administrativa, pelo prazo de um mês, para 

construção de um muro de vedação, num terreno do qual é proprietário, sito no lugar de Lombomeão, freguesia de 

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

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

informação técnica de 06/03/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - PRIMOS OLIVEIRA, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 122/74 – Presente o processo de 



 

obras n.º 122/74, de que é requerente a firma Primos Oliveira, Lda., com sede no Largo Branco de Melo, Vila de 

Vagos, que requer licença para obras de instalação, alteração e ampliação de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito na morada acima indicada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 - FERNANDO MARTINS DOS SANTOS – MANUEL EVARISTO MARTINS DOS SANTOS – JORGE 

MARTINS DOS SANTOS – CARMINDO MARTINS MARQUES – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º 

N.º 2/97 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de loteamento urbano, de que é requerente Fernando Martins 

dos Santos, residente na Rua Sá Carneiro, n.º 150, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, Manuel 

Evaristo Martins dos Santos, residente na Rua da Fonte, n.º 10, lugar do Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, Jorge 

Martins dos Santos, residente na Rua da Fonte, lugar do Palhal, freguesia de Ponte de Vagos e Carmindo Martins 

Marques, residente na Rua do Palhal, lugar do Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que na qualidade de 

proprietários dos lotes n.º 1, 2 e 3 e terreno remanescente, sito na Rua da Fonte, lugar do Palhal, freguesia de Ponte 

de Vagos, requerem a alteração da mancha de implantação do lote n.º 2 do Alvará de Loteamento n.º 1/97, bem 

como a dispensa de discussão pública. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16/03/2009, que aprovou a alteração da mancha de implantação do lote n.º do Alvará de Loteamento n.º 1/97, na 

condição da informação técnica datada de 12/03/2009. ------------------------------------------------------------------------ 

4 - CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA – PROC.º N.º 413/01 – ISENÇÃO DE TAXAS – 

RATIFICAÇÃO – Presente o pedido formulado pelo Centro Social da Freguesia de Soza, a solicitar, de acordo 

com o previsto no artigo 87º do RMUE – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a isenção do 

pagamento de taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 19/03/2009, que isentou a Instituição do pagamento de taxas, conforme o previsto no Regulamento Municipal 

em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 - PAGAMENTO DOS CUSTOS COM PESSOAL DO POSTO DE TURISMO, ÉPOCA BALNEAR 2008 – 

Presente a informação do Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 27/03/2009, a propor 

que seja atribuído ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos 



 
 
 
 
 
 

 

euros), para pagamentos das despesas com o pessoal que desempenhou funções, no Posto de Turismo da Vagueira, 

na época balnear de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio ao NEVA – Núcleo Empresarial de 

Vagos, no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para pagamentos das despesas com o pessoal que 

desempenhou funções, no Posto de Turismo da Vagueira. --------------------------------------------------------------------- 

2 - PASSEIO CICLOTURÍSTICO DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a 

informação do Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 27/03/2009, a propor a atribuição 

de um subsídio no montante de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), para face a despesas com aspectos 

relativos à logística e à organização do evento acima mencionado, bem o referido subsídio seja atribuído à Junta de 

Freguesia de Fonte de Angeão, dada a inexistência de número de contribuinte da entidade organizadora. ------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 1.250,00 € (mil 

duzentos e cinquenta euros), para fazer face a despesas com aspectos relativos à logística e à organização do 

Passeio Cicloturístico de Fonte de Angeão, e que o referido subsídio seja atribuído à Junta de Freguesia de Fonte 

de Angeão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL 

DE SOZA – Presente a informação técnica datada de 26/03/2009, que anexa proposta de elaboração do Plano de 

Urbanização do Parque Empresarial de Soza, e a informar que se deve revogar a deliberação de Câmara do dia 

27/10/2006, que iniciou o procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Fontão, dado 

que pelo desenvolvimento dos trabalhos se considera mais adequado para o ordenamento da totalidade da área e 

articular como processo de cada uma das parcelas da UOPG 9 (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão) a 

elaboração da figura de plano de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à elaboração da proposta do Plano de 

Urbanização do Parque Empresarial de Soza, nos termos da informação técnica que é fundamentação e 

procedimento, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida, e fica anexa à presente acta. -------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, a Câmara Municipal, revogar a sua deliberação do dia 27/10/2006, pelas 

razões apontadas na referida informação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Na presente reunião não se encontrou público presente. --------------------------- 

--------- 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 _______________________________________Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas e vinte minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 


