
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 9/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE MAIO DE 2009 

 

--------- No dia de Maio de 2009, pelas quinze horas e quinze 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, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, 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 24 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 7 de 

Maio de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 453.152,08 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, datado de 14/04/2009, a remeter 

Plano de Acção e Orçamento para 2009, Relatório de Actividades e Contas de Gerência Relativos ao ano de 2008, 

solicita ainda a atribuição de um subsídio anual no montante de 2.000,00 € (dois mil euros). --------------------------- 

-------- Tendo em consideração o Regulamento Municipal em vigor, e o conteúdo da candidatura apresentada, a 

mesma não se enquadra naquele regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido. ------------ 

-------- Notifique-se a requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ------------ 

3 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – REALIZAÇÃO DE 

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO CONCELHIA – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da GATICÃO – 

Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, datado de 20/04/2009, a informar do inicio da 3ª Campanha de 

Esterilização de canídeos e felídeos a nível concelhio que decorrerá de 25 de Abril a 2 de Maio, solicita a 

autorização para a colocação de isco e captura de animais errantes no concelho de Vagos e esterilização cirúrgica 

dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 23/04/2009, que autorizou a realização da campanha de esterilização concelhia. --------------------------------------- 



 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Santa Catarina, datado de 29/04/2009, a solicitar um subsídio no montante de 20.000,00 € (vinte 

mil euros), destinado às fontes de Santa Catarina e de Mesas. ---------------------------------------------------------------- 

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

Catarina, no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), para concluir a recuperação das fontes de Santa Catarina e de 

Mesas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, que o pagamento do subsídio será efectuado contra apresentação das 

respectivas facturas e recibos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE 

VAGOS – RATIFICAÇÃO – Presente o Protocolo de celebrado entre o Município de Vagos e o NEVA – Núcleo 

Empresarial de Vagos, o qual tem por objecto as formas de colaboração entre as duas entidades, com vista à 

prossecução da Gestão dos Espaços Internet, no concelho de Vagos, nomeadamente, gestão e controlo dos recursos 

humanos, realização de relatórios de execução física e financeira e apoio administrativo geral. ------------------------- 

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

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves. ---------------------------------------------------------- 

6 - COMARCA DO BAIXO VOUGA – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE – Presente o ofício da 

Comarca do Baixo Vouga, a solicitar um representante da Câmara Municipal para fazer parte do concelho geral da 

comarca, nos termos dos artºs 105º a 109º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha 

da Cruz, representante da Câmara Municipal, a fazer parte do Conselho Geral da Comarca do Baixo Vouga. -------- 

7 - ANIMEVENTOS – EXPOTRAKINAS – PROTOCOLO “EXPOTRAKINAS ROAD-SHOW” – Presente 

o ofício da firma AnimEventos, a informar da realização da feira ExpoTrakinas, que se vai realizar no parque de 

Exposições de Aveiro, nos dias 30, 31 de Outubro e 1 de Novembro de 2009, solicita uma parceria entre a 

AnimEventos e a Câmara Municipal de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar ser parceira da AnimEventos, e isentar das taxas de 

ocupação e publicidade, a referida firma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, indicar como dia de animação, o dia 2 de Agosto de 2009, na Praia da Vagueira. --------------- 

8 - 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 24/04/2009 a 

07/05/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

9 – PAGAMENTOS – Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 



 
 
 
 
 
 

 

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

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

despacho do Sr. Presidente datado de 30/04/2009, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da 

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

2 - “BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-15/2008 

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

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 29/04/2009, que aprovou parcialmente, 

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

3 - “PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE 

VAGOS)” – PROC.º N.º 6.2.2-17/2008 – ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório final da Comissão de Análise 

de Propostas datada de 16/03/2009, propondo a adjudicação da obra mencionada em epigrafe, à firma Manuel 

Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante de 86.395,25 € (oitenta e seis mil trezentos e noventa e cinco euros e vinte e 

cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Pontões na Estrada Ponte de Vagos / 

Santa Catarina – Vale (Ponte de Vagos)”, à firma Manuel Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante de 86.395,25 € 

(oitenta e seis mil trezentos e noventa e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o 

mencionado relatório da Comissão de Analise de Propostas. ------------------------------------------------------------------ 

4 - “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E AS 

PISCINAS MUNICIPAIS” – PROC.º N.º 6.2.2-13/2008 – ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório final da 

Comissão de Análise de Propostas datada de 01/04/2009, propondo a adjudicação da obra mencionada em epigrafe, 

à firma PAVIAZEMÉIS – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo montante de 394.024,47 € (trezentos e noventa e 

quatro mil e vinte e quatro euros e quarenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Requalificação Urbanística do Espaço 

Interior entre o Pavilhão e as Piscinas Municipais”, à firma PAVIAZEMÉIS – Pavimentações de Azeméis, Lda., 

pelo montante de 394.024,47 € (trezentos e noventa e quatro mil e vinte e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA, de acordo com o mencionado relatório da Comissão de Analise de Propostas. ---------------------- 

5 - PTD – VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS – 1ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2.1-04/2009 – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa de Concurso, bem como 

ordenar a abertura de concurso público para a obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, designar o júri de concurso, que será assim 



 

constituído: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Presidente – CDAAS (Chefe de Divisão de Ambiente, Águas e Saneamento), Eng.º Jorge 

Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Vogal – CDOM (Chefe de Divisão de Obras Municipais), Arq.º Pedro Castro; ----------------------- 

•••• Vogal – CDEF (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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - “BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-15/2008 

– NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 28/04/2009, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO LUÍS PINHO SANTOS E JOÃO DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 65/08 – 

Presente o processo de informação prévia, de que são requerentes João Luís Pinho Santos, residente na Rua da 

Saudade, n.º 15, lugar e freguesia de Santo António de Vagos, e João da Rocha, residente na Nova, n.º 420, lugar 

de Lombomeão, Vagos, que solicitam a reapreciação do referido processo, uma vez que, apesar do mesmo ter sido 

deferido nos termos da informação técnica datada de 11/09/2008 (reunião de 26/09/2008), vem apresentar 

alterações à proposta tendo em conta os condicionalismos do parecer técnico. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações à proposta tendo em conta os 

condicionalismos das informações técnicas datadas de 05/03/2009 e 16/04/2009. ----------------------------------------- 

2 - ROSA MARIA MARQUES FANECA DE OLIVEIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

25/2009 – Presente o processo de obras n.º 25/2009, de que é requerente Rosa Maria Marques Faneca de Oliveira, 

residente em Miroasis, n.º 70, núcleo A, Praia de Mira, Mira, que pretende a construção de muros de divisão e 

vedação, num terreno sito em Fontainhas, Freguesia de Ponte de Vagos. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção de muros de divisão e vedação, nas 



 
 
 
 
 
 

 

condições das informações técnicas datadas de 17/04/2009 e 08/05/2009. -------------------------------------------------- 

3 - MARIA ÂNGELA GRAVE DA ROCHA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 53/2004 – Presente o 

processo de obras n.º 53/2004, de que é requerente Maria Ângela Grave da Rocha, residente na Rua da Fonte, n.º 

230, Vagos, tendo apresentado projecto para construção de moradia e muros, num terreno sito na Rua Porto 

Gonçalo, Vagos, vem requer nova licença de construção, pelo prazo de 24 meses. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a licença especial para construção da obra, 

porque tem interesse na conclusão da mesma, nas condições da informação técnica datada de 22/04/2009. ----------- 

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

PARTICULARES – PROC.º N.º 133/2008 – Presente o ofício da Be Towering – Gestão de Torres de 

Telecomunicações, S.A., datado de 24/03/2009, a dar resposta à deliberação da Câmara Municipal de 13/02/2009, 

a qual foi notificada pelo nosso ofício n.º 3133 de 06/03/2009. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declarar a nulidade do deferimento tácito de acordo com os 

pareceres técnico e jurídico, constantes do processo. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, indeferir o pedido em causa, com base em todos os pareceres técnicos e 

jurídicos constantes do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MANUEL FRANCISCO JUNIOR – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º22/91 – REFORMAR A 

DELIBERAÇÃO DE 9 DE MAIO DE 2008 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reformar a 

deliberação da Câmara Municipal de 09/05/2008, fazendo constar que a nulificação abrange quer a compensação 

devida nos termos do Regulamento do Plano de Pormenor de São Sebastião, quer as taxas devidas pela alteração ao 

alvará de loteamento, por força da alteração do referido Plano de Pormenor. ----------------------------------------------- 

6 - CÉSAR SARABANDO PEREIRA E OUTROS – CORTE DE MATOS, ÁRVORES E 

REBAIXAMENTO DE SOLOS – Presente o requerimento de César Sarabando Pereira, José Carlos Sarabando 

Rei, Pedro José Almeida Franco Valente, todos residentes na Rua da Fonte, vila de Vagos e António Carlos da 

Rocha Frade, residente no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, na qualidade de proprietários de 3 prédios 

rústicos, contíguos, sitos em “Prazos”, na vila de Vagos, requerem o licenciamento para as acções de limpeza 

mecânica de matos, corte de árvores e alteração do relevo natural, através do rebaixamento até à cota dos terrenos 

limítrofes, de modo a poderem dar aos referidos terrenos, num total de 4,10 hectares, um aproveitamento agrícola 

na base de culturas arvenses/ hortícolas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação de corte de matos e árvores e 

rebaixamento de solos, face aos pareceres favoráveis da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, datada de 06/02/2009 e CRRABL – Comissão regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, 

datada de 23/01/2007, nas respectivas condições. ------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Mais delibera, por unanimidade, uma vez que os requerentes pretendem o aproveitamento dos inertes 

removidos, aplicar-lhe o n.º 3 do artigo 81º do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação e 

respectivas taxas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - JAMILA MADEIRA – COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Presente o e-mail da Sr.ª 

Deputada do Parlamento Europeu, Jamila Madeira, datado de 29/04/2009, que remete o seguinte: --------------------- 

•••• Comunicação da Comissária Dália Grybauskaite à Comissão, em Acordo com o Presidente – 

Racionalizar as regras financeiras e acelerar a execução orçamental para contribuir para o relançamento 

económico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas de luta contra os 

atrasos de pagamento nas transacções comerciais; ----------------------------------------------------------------- 

•••• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões – Ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar a crise. ------------- 

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

2 - JAMILA MADEIRA – COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Presente o e-mail da Sr.ª 

Deputada do Parlamento Europeu, Jamila Madeira, datado de 17/04/2009, que remete o seguinte: --------------------- 

•••• Proposta de Regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 relativo ao 

apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); -- 

•••• Proposta de Decisão do Conselho que altera a Decisão 2006/493/CE que estabelece o montante 

do apoio comunitário ao desenvolvimento rural para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 

a 31 de Dezembro de 2013, a sua repartição anual e o montante mínimo a concertar nas regiões elegíveis 

ao abrigo do Objectivo da Convergência. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 - MARCAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA O DIA 15 DE JUNHO DE 2009 – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, marcar a realização de uma reunião extraordinária para o dia 15/06/2009, 

pelas 10:00 horas, a decorrer na Sala de Reuniões da Câmara Municipal com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------ 

− Parceria com a Adp – Águas de Portugal, SGPS, S.A., e os Municípios da Região de Aveiro, para a 

Gestão das Redes em Baixa de Água e Saneamento. --------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, unanimemente, considerar notificados os membros da Câmara 

Municipal presentes, para a realização da referida Reunião Extraordinária. ------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, remeter o contrato de parceria à Assembleia Municipal para apreciação 

e aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E AS SOCIEDADES POWER BLADES, S.A. E 

RIA BLADES, S.A. – Presente o protocolo assinado no dia 05/05/2009, entre o Município de Vagos e as 

sociedades Power Blades, S.A. e Ria Blades, S.A., ambas com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades. ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do referido protocolo, levada a efeito 

pelo Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 05/05/2009. ---------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, submeter a deliberação à Assembleia Municipal para 

efeito de “Declaração de Interesse Público Municipal”, bem como deliberar sobre a isenção do pagamento do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis e do Imposto de Derrama. ----------------------------------------------------------------- 

3 - OCTÁVIO FERREIRA GRAÇA – PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO EM OUCA – Presente a informação da Chefe de Divisão de 

Educação, Cultura e Assuntos Sócias, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 07/05/2009, a propor que seja atribuído ao Sr. 

Octávio Ferreira Graça, residente no lugar da Carregosa, freguesia de Ouca, a atribuição do material necessário à 

construção de uma habitação, de acordo com as alíneas a) e b), do n.º1º, do artigo 4º do Regulamento Municipal de 

atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir materiais de construção até ao valor de 15.000,00 

€ (quinze mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - DUFEPI, ALUMÍNIOS, LDA. – LOTE 118 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVOGAÇÃO DE 

CONTRATO – Presente o ofício da Dufepi, Alumínios, Lda., com sede na rua Principal, n.º 296, Verba, Aveiro, 

datado de 27/04/2009, a solicitar informação sobre a situação do processo de permuta do lote 104 pelo lote 118 da 

Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração os pareceres técnico e jurídico, as notificações à promitente compradora e face à 

ausência de vontade em outorgar escritura de compra e venda do Lote n.º 118 da Zona Industrial de Vagos, e 

considerando que a resposta que é dada aquando da notificação nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., em 

nada muda os fundamentos da deliberação de Câmara do dia 12/09/2008. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, resolver o contrato promessa outorgado e restituir em 

singelo as quantias entregues por conta do mesmo, uma vez que, devidamente autorizada pela promitente 

compradora, a Câmara Municipal alienou o lote 104 da Zona Industrial de Vagos, que as partes se propuseram 

vender e comprar, tornando impossível a concretização do objecto do contrato. ------------------------------------------- 



 

5 - DAVID DANIEL CORREIA GUIMARÃES – CONCURSO “VIVÊNCIAS DE VAGOS” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 500,00 € (quinhentos euros), a David Daniel Correia Guimarães, relativamente ao 1º Prémio do Concurso de 

Fotografia “Vivências de Vagos”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1535/2009, da mesma data. ------- 

6 - CLAUDIA DAVID FERREIRA MORAIS – CONCURSO “VIVÊNCIAS DE VAGOS” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), a Cláudia David Ferreira Morais, relativamente ao 2º Prémio do 

Concurso de Fotografia “Vivências de Vagos”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1534/2009, da 

mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - GUILHERME CARLOS CATARINO LIMAS – CONCURSO “VIVÊNCIAS DE VAGOS” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), a Guilherme Carlos Catarino Limas, relativamente ao 3º Prémio do 

Concurso de Fotografia “Vivências de Vagos”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1536/2009, da 

mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - ANTÓNIO HERMINIA CONCEIÇÃO – CONCURSO “VAGOS NA MÃOS DO ARTISTA…” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), a António Hermínia Conceição, relativamente ao 1º Prémio do Concurso 

“Vagos nas Mãos do Artista…”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1544/2009, da mesma data. --------- 

9 - MARIA FERNANDA OLIVEIRA SIMÕES LIMA SANTOS – CONCURSO “VAGOS NA MÃOS DO 

ARTISTA…” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o 

pagamento na importância de 1.000,00 € (mil euros), a Maria Fernanda Oliveira Simões Lima Santos, 

relativamente ao 2º Prémio do Concurso “Vagos nas Mãos do Artista…”, efectuado através da Ordem de 

Pagamento n.º 1545/2009, da mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - HÉLDER JOAQUIM FERREIRA MATOS – CONCURSO “VAGOS NA MÃOS DO ARTISTA…” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 500,00 € (quinhentos euros), a Hélder Joaquim Ferreira Matos, relativamente ao 3º Prémio do Concurso “Vagos 

nas Mãos do Artista”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1546/2009, da mesma data. ---------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

11 - COLÉGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO – CONCURSO LITERÁRIO 

“JOÃO GRAVE” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o 

pagamento na importância de 200,00 € (duzentos euros), ao Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, 

relativamente ao Prémio na Categoria B – Escola, do Concurso Literário “João Grave”, efectuado através da 

Ordem de Pagamento n.º 1541/2009, da mesma data. -------------------------------------------------------------------------- 

12 - COLÉGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO – CONCURSO LITERÁRIO 

“JOÃO GRAVE” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o 

pagamento na importância de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), ao Colégio Nossa Senhora da Apresentação 

de Calvão, relativamente ao Prémio na Categoria D – Escola, do Concurso Literário “João Grave”, efectuado 

através da Ordem de Pagamento n.º 1543/2009, da mesma data. ------------------------------------------------------------- 

13 - ESCOLA ENSINO BÁSICO 2/3, DR. JOÃO ROCHA – PAI – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO 

GRAVE” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na 

importância de 200,00 € (duzentos euros), à Escola Ensino Básico 2/3, Dr. João Rocha - Pai, relativamente ao 

Prémio na Categoria C – Escola, do Concurso Literário “João Grave”, efectuado através da Ordem de Pagamento 

n.º 1542/2009, da mesma data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ESCOLA ENSINO BÁSICO 2/3, DR. JOÃO ROCHA – PAI – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO 

GRAVE” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na 

importância de 150,00 € (cento e cinquenta euros), à Escola Ensino Básico 2/3, Dr. João Rocha - Pai, relativamente 

ao Prémio na Categoria A – Escola, do Concurso Literário “João Grave”, efectuado através da Ordem de 

Pagamento n.º 1540/2009, da mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - MARIANA GADELHO GONÇALVES – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 100,00 € (cem euros), a Mariana Gadelho Gonçalves, relativamente ao Prémio na Categoria A – Escola, do 

Concurso Literário “João Grave”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1547/2009, da mesma data. ------- 

16 - MARIA INÊS OLIVEIRA LOPES – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – RATIFICAÇÃO – 

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

Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância de 125,00 € (cento e 



 

vinte e cinco euros), a Maria Inês Oliveira Lopes, relativamente ao Prémio na Categoria B – Escola, do Concurso 

Literário “João Grave”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1537/2009, da mesma data. -------------------- 

17 - LEONARDO FERREIRA MAIA MOÇO – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – 

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

Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), a Leonardo Ferreira Maia Moço, relativamente ao Prémio na Categoria C 

– Escola, do Concurso Literário “João Grave”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1538/2009, da 

mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - LUCAS ROCHA LOPES – CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, datado de 30/04/2009, que autorizou o pagamento na importância de 150,00 € (cento 

cinquenta euros), a Lucas Rocha Lopes, relativamente ao Prémio na Categoria D – Escola, do Concurso Literário 

“João Grave”, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1539/2009, da mesma data. ------------------------------- 

19 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de santa Catarina, datado de 05/05/2009, a informar que as obras do “Arranjo Urbanístico de 

Santa Catarina”, têm impedido a realização de eventos para a angariação de fundos para Festividades Populares e 

Religiosas de Santa Catarina, pelo que solicitam a atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil 

euros), para arranjar o local da realização do evento e, possibilitar meios para a angariação dos referidos findos. ---- 

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

Catarina, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), para preparação do espaço para a realização das Festividades 

Populares e Religiosas de Santa Catarina, uma vez que o local tradicional se encontra em obras. ----------------------- 

20 - CERÂMICA DE VAGOS, LDA. - AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir à firma Cerâmica de Vagos, Lda., com sede na Rua Cândido dos Reis, na vila de Vagos, os 

prédios abaixo mencionados, destinado a equipamentos públicos, pelo preço global de 130.000,00 € (centro e trinta 

mil euros): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 126, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 27.900,00 € 

(vinte e sete mil e novecentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 147, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 18.600,00 € 

(dezoito mil e seiscentos euros); -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 148, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 9.050,00 € 

(nove mil e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 149, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 9.050,00 € 

(nove mil e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 150, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 27.900,00 € 

(vinte e sete mil e novecentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 151, sito na freguesia de Vagos, pelo preço de 37.500,00 € 

(trinta e sete mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas e quinze minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 


