
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 8/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE ABRIL DE 

2009 

 

--------- No dia 24 de Abril de 2009, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel 

Augusto Da Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor 

Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. --------------------------------------------------------------- 

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

do dia 8 de Abril de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Abril de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 342.464,80 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

•••• Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de Abril – Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 

de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital, e à 

primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-A/2006, de 16 de Julho, que cria o Sistema de Certificação 

Electrónica do Estado; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de Abril – Regulamenta a protecção na parentalidade, no âmbito da 

eventualidade maternidade, paternidade e adopção, dos trabalhadores que exercem funções públicas 

integrados no regime de protecção social convergente; ----------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril – Estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as 

autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água, 

de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. ---------------------------------- 

3 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – REMESSA DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício n.º 003252, de 30/03/2009, que anexa ofício da Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republica de Aveiro, dirigido aquela Autarquia, bem como procede à 

devolução de auto de noticia de contra-ordenação n.º 20/09, levantado por referida Equipa de Protecção da 



  

Natureza e Ambiente contra, Albino Vieira Arsénio Simões, residente na Rua Direita, n.º 215, Quintãs, 

Oliveirinha, Aveiro, por depositar resíduos abandonados, nomeadamente plásticos, cartão, esferovite, papel 

diverso, na berma de um caminho de terra batida, sito no lugar de Salgueiro (Área Florestal), na freguesia de Soza.  

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

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

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

Presente o ofício n.º 84/09 EPNA, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional 

Republicana, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 38/09, levantado contra o Sr. João Carlos Bastos 

Lopes, residente na Estrada Nacional 109, n.º 79, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, por depósito de 

resíduos abandonados, nomeadamente lixo doméstico, sobrantes vegetais e papel diverso, nas traseiras da Quinta 

da Mónica, Santo André – Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - ATLETISMO FUTEBOL CLUBE CARREGOSA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. --------- 

6 - COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Comissão de Festas de Santa Catarina, datado de 23/03/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio excepcional, 

para fazer face a despesas com a realização das festas da freguesia. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ------------ 

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

de Ouca, datado de 03/04/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio de 1.000,00 € (mil euros), destinado a 

comparticipar a aquisição de material de pintura para a Igreja de Rio Tinto. ----------------------------------------------- 

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

de 1.000,00 € (mil euros), destinado a comparticipar a aquisição de material de pintura para a Igreja de Rio Tinto. - 

8 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, a solicitar a 

atribuição de um subsídio para aquisição de uma viatura para a Associação. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à GATICÃO – Associação dos Amigos dos 

Animais Abandonados, um subsídio no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para aquisição de uma 

viatura usada, na condição da apresentação de cópia dos documentos da viatura e respectivo recibo de compra e 

venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - CRAC – CENTRO RECREATIVO E ACÇÃO CULTURAL – PARADA DE CIMA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente o ofício do CRAC – Centro Recreativo e Acção Cultural da Parada de Cima, datado de 



 
 
 
 
 
 

 

06/04/2009, a solicitar que diligencie junto do Centro Social e Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, 

resposta ao solicitado pelo CRAC, respectivamente à cedência do autocarro da instituição para deslocações da 

equipa de futebol da Associação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do Protocolo de Cooperação outorgado com o 

Centro Social e Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, cláusulas 2ª n.º 5 e 7ª, notificar a instituição para 

informar a Câmara Municipal, dos motivos que impedem a resposta à solicitação do CRAC – Centro Recreativo e 

Acção Cultural da Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, a cedência do autocarro à mesma. ----------------- 

10 - JOAQUIM VENTURA DA SILVA E MULHER, GRACIETE DE JESUS MORAIS – AQUISIÇÃO DE 

TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Joaquim Ventura da Silva e mulher, 

Graciete de Jesus Morais, residentes em Ouca, o prédio rústico inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de 

Ouca sob o artigo 5031, pelo preço de 13.000,00 € (treze mil euros), para integrar o Arranjo do Largo da Junta de 

Freguesia de Ouca e inicio de construção da ligação entre a EN 333-1 e o Centro Escolar de Ouca. --------------------  

11 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS PARA 30 UTENTES – 

CANDIDATURA AO POPH – TIPOLOGIA 6.12 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 16/04/2009, que ordenou que se 

certificasse o reconhecimento do interesse público da construção do Centro de Actividades Ocupacionais, pela 

Associação mencionada em epígrafe, tendo em consideração que a mesma pretende alargar a sua intervenção na 

Área Social, e que a Câmara Municipal, se compromete a financiar a construção do imóvel em 50 % da parte não 

financiada, até ao montante máximo de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). --------------------------------- 

12 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DE LAR DE 

IDOSOS, PARA 25 UTENTES – CANDIDATURA AO POPH – MEDIDA 6.12 – RATIFICAÇÃO – A 

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

16/04/2009, que ordenou que se certificasse o reconhecimento do interesse público da construção do Lar de Idosos, 

pela Associação mencionada em epígrafe, tendo em consideração que a mesma pretende alargar a sua intervenção 

na Área Social, e que a Câmara Municipal, se compromete a financiar a construção do imóvel em 50 % da parte 

não financiada, até ao montante máximo de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). ---------------------------- 

13 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS E CENTRO DE CONVÍVIO – CANDIDATURA AO POPH – 

TIPOLOGIA 6.12 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, datado de 16/04/2009, que ordenou que se certificasse o reconhecimento do interesse 

público da construção do Lar de Idosos e Centro de Convívio, pela Associação mencionada em epígrafe, tendo em 



  

consideração que a mesma pretende alargar a sua intervenção na Área Social, e que a Câmara Municipal, se 

compromete a financiar a construção do imóvel em 50 % da parte não financiada, até ao montante máximo de 

250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

14 - CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ÍLHAVO – PEDIDO DE PARCERIA – 

RATIFICAÇÃO – Presente o ofício do CASCI – Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo, datado de 

31/03/2009, a solicitar à Câmara Municipal, que aceite ser Parceiro da Instituição, na apresentação da candidatura 

nos projectos da constituição de um novo Centro de Actividades Ocupacionais (CAO), para portadores com 

deficiência e outro de ampliação do Lar Residencial para acolhimento permanente portadores de deficiência. ------- 

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

16/04/2009, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. “Face a existência de utentes de Vagos na Instituição; -------------------------------------------------------------- 

2. Julgo pertinente a aprovação e participação na presente parceria; ------------------------------------------------- 

3. Emita-se a declaração e remeter à Reunião de Câmara para ratificação. ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Miguel Rocha da Cruz” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - VENDA DE PUBLICAÇÕES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, fixar o preço de venda da 

seguinte obra mandada editar pela Autarquia: ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• “Gleba” – 10,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O preço acima fixado inclui IVA à taxa em vigor. --------------------------------------------------------------------- 

16 - 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou a 2ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2009, no 

valor global de 470.000,00 € de inscrições/reforços e de diminuições/anulações, a qual tem subjacente a 1ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos, com um valor de diminuições/anulações de 315.000,00 €, para o ano em 

curso e de 5.869.000,00 € para os anos seguintes, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - 5ª 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 5ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 30.500,00 € €, 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 

 

18 - 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 08/04/2009 a 

23/04/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

19 – 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 - “DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL” – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – 

Presente o ofício da Benjor – Sociedade de Empreitadas, Lda., com sede na Rua Nova Lisboa, n.º 136, Madalena, 

Vila Nova de Gaia, a entregar documentos para a outorga de contrato da empreitada mencionada em epígrafe, e a 

solicitar a prorrogação de prazo de 10 dias, para a entrega da garantia bancária. ------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a análise dos seguintes factos: ---------------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal de Vagos conforme relatório da Comissão de Análise de Propostas, deliberou 

adjudicar a empreitada de “Drenagens de Águas Residuais e Pluviais da Zona Sul”, ao concorrente seriado 

em 1º lugar no presente concurso (Benjor – Sociedade de Empreitadas, Lda.); ---------------------------------- 

2. Em consequência, notificaram os serviços da Câmara Municipal o adjudicatário, para nos termos da 

legislação aplicável, juntar os documentos necessários para a outorga do contrato da empreitada, fixando-

lhe prazo de 10 dias, nos termos da mesma legislação; -------------------------------------------------------------- 

3. O adjudicatário não entregou dentro do prazo que lhe foi estipulado, todos os documentos que lhe foram 

solicitados, em concreto não entregou caução. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Vagos, foi o processo remetido à Divisão Jurídica 

para parecer; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Conclui a Divisão Jurídica nos termos do artigo 111º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, diploma 

aplicável e supra invocado que a falta da entrega da caução no prazo estipulado é motivo para caducidade 

da deliberação de adjudicação; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Até porque o adjudicatário não invocou validamente impedimento nos termos do mesmo diploma legal, 

inviabilizando a prorrogação requerida; ------------------------------------------------------------------------------- 

7. Entretanto foi enviada para a Câmara Municipal, garantia bancária para prestação de caução, recebida em 

30/03/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Novamente solicitado parecer à Divisão Jurídica, entende a mesma não subsistirem motivos para alterar o 

seu parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, notificar o adjudicatário, ser sua intenção 



  

declarar a caducidade da adjudicação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., notificar para audiência prévia.  

2 - “ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 – ADJUDICAÇÃO – 

Presente o relatório final da Comissão de Análise de Propostas, datado de 10/03/2009, propondo a adjudicação da 

obra mencionada em epigrafe, à firma Alberto Couto Alves, S.A., pelo montante de 2.995.091,52 € (dois milhões 

novecentos e noventa e cinco mil e noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos). ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Estádio Municipal de Vagos – 2ª 

Fase”, à firma Alberto Couto Alves, S.A., pelo montante de 2.995.091,52 € (dois milhões novecentos e noventa e 

cinco mil noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o mencionado 

relatório da Comissão de Analise de propostas. --------------------------------------------------------------------------------- 

3 - “REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA” – PROC.º N.º 6.2.2-05/2007 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E 

CONTA FINAL DA EMPREITADA – 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 “Reparação da ETA da Floresta”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOMEAÇÃO DO JURI DE PROCEDIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, constituir o 

júri de procedimento do concurso público, da empreitada mencionada em epígrafe, que será constituído pelos 

seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presidente – Chefe de Divisão de Ambiente, Águas e Saneamento – Jorge Almeida; --------------- 

− Vogal – Chefe de Divisão de Obras Municipais - Pedro Castro; ---------------------------------------- 

− Vogal – Chefe de Divisão Económica e Financeira – Nuno André. ------------------------------------ 

•••• Suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Técnico Superior - José Silvestre; ---------------------------------------------------------------------------- 

− Coordenador Técnico – Mário Dinis. ------------------------------------------------------------------------ 

•••• Peritos para apoiarem o Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Chefe da Divisão Jurídica – Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------------- 

•••• Secretário do Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Coordenador Técnico, Mário Dinis, substituído nas suas faltas e impedimentos pela Assistente 

Técnica, Paula Cristina. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-02/2005 – 

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



 
 
 
 
 
 

 

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

“Construção da Piscina de Alta Competição – 2ª Fase”. ----------------------------------------------------------------------- 

6 - “RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS)” – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO – Presente a informação técnica datada de 17/04/2009, a informar que o empreiteiro solicitou a 

prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 30 dias, devido à agravante das condições 

climatéricas não serem favoráveis para a execução das Pavimentações em Betuminosos e Marcação Rodoviária, 

prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 17 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá apresentar 

o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

D – DIVERSOS 

1 - GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – PROJECTO DE LEI N.º 714/X/4.ª ALTERAÇÃO AO REGIME 

JURÍDICO DE RECENSEAMENTO ELEITORAL – Presente o ofício do PCP – Partido Comunista Português, 

datado de 07/04/2009, a informar que o Grupo Parlamentar do PCP, entregou na Assembleia da República, no 

passado dia 1 de Abril, o Projecto de Lei n.º 714/X/4.ª Alteração ao Regime Jurídico de Recenseamento Eleitoral. - 

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

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – “AGRUPAMENTOS DE 

CENTROS DE SAÚDE” – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

datado de 14/04/2009, a informar que o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, cria os Agrupamentos de 

Centro de Saúde (ACES), estabelecendo o seu regime de organização e funcionamento. --------------------------------- 

-------- Informa ainda que a ANMP, analisou a problemática, tendo deliberado endereçar à Senhora Ministra da 

Saúde um voto de protesto pela forma incorrecta como decorreu todo o processo de constituição dos ACES, 

sublinhando-se ainda o facto das alterações implementadas, em regra, não trazerem benefícios para as populações e 

em muitos casos aumentarem a distância entre os cidadãos e os Serviços de Saúde, sugerindo que os Municípios 

assumam as suas responsabilidades na liderança dos Conselhos das Comunidades dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde, na defesa intransigente e activa da qualidade dos serviços, em nome da população. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal dele 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 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – RECTIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DO DIA 13/03/2009 – Em reunião do dia 13 de Março passado, a Câmara 

Municipal deliberou, no âmbito do Protocolo de Parceria, conceder à EPADRV – Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, uma comparticipação no valor de 6.000,00 € (seis mil euros), não 

tendo referido a comparticipação relativa ao “Projecto OléoAMIgo”, pelo que delibera, por unanimidade, rectificar 

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

aprovar o Protocolo de Parceria, importando o mesmo o valor total de 9.825,00 € (nove mil oitocentos e vinte e 

cinco euros), para o desenvolvimento de dois projectos de âmbito ambiental, sendo um designado por “Projecto 

ÓleoAMIgo”, no valor de 3.825,00 € (três mil oitocentos e vinte e cinco euros), e o outro no âmbito do Projecto 

Nacional de Educação para o Empreendedorismo designado por “Sistema de Aquecimento Solar para os 

Balneários do Recinto Desportivo”, no valor de 6.000,00 € (seis mil euros). ----------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o referido Protocolo, em 

representação do Município.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - APOIO AOS ESPAÇOS INTERNET – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DO DIA 

27 DE FEVEREIRO – Em Reunião do dia 27 de Fevereiro passado, a Câmara Municipal deliberou por lapso, 

conceder às Juntas de Freguesia, abaixo mencionadas, uma comparticipação no valor de 2.000,00 € (dois mil 

euros), quando devia ter sido referido “até ao valor de 2.000,00 € (dois mil euros)”, pelo que delibera, por 

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

delibera, por unanimidade, conceder às Juntas de Freguesia abaixo mencionadas uma comparticipação até ao valor 

de 2.000,00 € (dois mil euros), para fazer face aos custos com os vencimentos dos monitores durante o período de 

Janeiro a Dezembro de 2007: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Junta de Freguesia de Santa Catarina; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Santo António de Vagos; ------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, que a comparticipação seja paga contra a apresentação de documentos comprovativos de 

despesas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

– RATIFICAÇÃO DE CONTRATO – Presente a informação do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Em Reunião de Câmara de 06/12/2006, foi deliberado contratar Seguro de Saúde para os funcionários da 



 
 
 
 
 
 

 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Definidas as coberturas, foi adjudicado à empresa MULTICARE o seguro de saúde. ---------------------------- 

-------- Verificou-se, durante a vigência do contrato – até Dezembro de 2008 - , que o mesmo não respondia às 

necessidades dos funcionários, tendo-se redefinido as coberturas e pedidos de novos orçamentos. --------------------- 

-------- Assim, rectificadas algumas coberturas do referido seguro foi o mesmo contratado à empresa Victória – 

Seguros, S.A., para que o serviço passasse a ser prestado pela ADVANCECARE. --------------------------------------- 

-------- Mais informo, que tem direito a este seguro todos os funcionários da autarquia, incluindo os reformados 

aceites pela companhia de seguros, com exclusão dos funcionários entrados ao serviço após Janeiro de 2006, e que 

acumulam descontos para a ADSE e Segurança Social.” ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o contrato mencionado em epígrafe, assinado pelo 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, em 09/02/2009. ---------------------------------- 

4 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALIENAÇÃO DO LOTE 69 – JOSÉ RUAS, LDA. – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, alienar à firma José Ruas, Lda., com sede na Rua de Santa Mafalda, n.º 40, 

Gafanha da Nazaré, Ílhavo, o lote 69 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 2.559 m2, pelo preço de 8,98 

€/m2, perfazendo a importância total de 22.979,82 € (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove euros e oitenta e 

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

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 dezassete horas e vinte minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 


