
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº14/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 11 DE JULHO DE 2008 

--------- No dia 11 de Julho de 2008, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, 

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

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

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

do dia 27 de Junho de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Foram abordados os seguintes assuntos: ------------------------ 

1. Permanência de um autocarro, em estado de sucata, em área de REN; -------------------------------------------- 

2. Permanência de actividade de lazer, com cavalos, em área de ZPE; ----------------------------------------------- 

3. Existência de passivos ambientais: -duas pisciculturas abandonadas, uma cerâmica, uma vacaria e uma 

exploração de barro em área de ZPE; ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. Acham-se dois armazéns abandonados na Praia da Vagueira, e um na Praia do Areão, que hoje constituem 

um passivo ambiental em área de POOC e ZPE; ---------------------------------------------------------------------- 

5. Relativamente aos dois barracões utilizados pela Arte Xávega, na Praia da Vagueira, solicita-se à CCDRC 

que ordene a sua recuperação achando-se a Autarquia disponível para cooperar com a CCDRC e os 

usufrutuários na recuperação dos mesmos e na construção de mais um, para albergar o existente na Praia 

do Areão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal abordou e discutiu os assuntos, e decidiu notificar a CCDRC para proceder à remoção 

dos passivos ambientais assinalados, achando-se a Autarquia disponível para colaborar, com a eliminação e 

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

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Julho de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 230.642,22 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  



 

•••• Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho – Estabelece os requisitos mínimos a observar pelos 

estabelecimentos de alojamento local; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 518/2008, de 25 de Junho – Estabelece os elementos instrutores de realização de 

operações urbanísticas relativos a empreendimentos turísticos; --------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º114/2008, de 01 de Julho – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 18 de Dezembro, aprovando as medidas de protecção e reforço das condições de 

exercício de guarda-nocturno e cria o registo nacional de guardas-nocturnos. ---------------------------- 

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, datado de 23/06/2008, que remete o auto de 

notícia de contra ordenação n.º 04/PG-V/08, levantado contra a Sr.ª Dora Márcia Matos da Silva Carvas, residente 

na Rua dos Estremos n.º 76, lugar e freguesia da Gafanha da Encarnação, proprietária do estabelecimento “Café 

Kanimambo”, por realizar um espectáculo, de actividade ruidosa de carácter temporário, no referido 

estabelecimento, sem se encontrar licenciado com Licença Especial de Ruído. -------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, datado de 27/06/2008, que remete o auto de 

notícia de contra ordenação n.º 05/PG-V/08, levantado contra o Sr. Armando Ferreira Gonçalves Mouro, com 

residência profissional na Avenida Dr. Lúcio Vidal, na vila de Vagos, proprietário do estabelecimento “Y Bar”, por 

o mesmo encontrar-se em pleno funcionamento, tendo no seu interior aproximadamente trinta (30) clientes a 

consumir, fora do horário de funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 - DRAP CENTRO – DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO – AUTO 

DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício da DRAPC – Direcção Regional de Agricultura 

e Pescas do Centro, Delegação de Aveiro, n.º OF/432/2008, DOAI, datado de 14/06/2008, que remete o auto de 

contra ordenação n.º 47/08 EPF (Equipa de Protecção Florestal), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

levantado contra o Sr. Manuel de Oliveira Júnior, residente em Estrada Nacional 109, n.º 12, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, por mobilização de solos, para proceder a uma plantação de eucaliptos, sem possuir licença 

da Câmara Municipal para alteração do relevo. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal para localizar 

na planta de condicionantes do PDM o local da infracção. -------------------------------------------------------------------- 

6 - MIGUEL ÂNGELO N. SOBRANO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 



 
 
 
 
 
 

 

Presente o ofício datado de 25/06/2008, de Miguel Ângelo N. Sobrano, residente na Rua Principal n.º 79, lugar da 

Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, no qual dá a conhecer que no dia 19 de Junho findo, 

pelas 18:45 horas, quando se deslocava com a sua viatura na Avenida do Parque de Campismo, a mesma embateu 

numa zona de obras em execução na referida avenida, tendo provocado o rebentamento de um pneu e 

empenamento de uma jante, pelo que solicita o pagamento de indemnização pelos danos causados. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que as obras que refere são da 

responsabilidade da Lusitaniagás, entidade a quem se deve dirigir porquanto, a existir responsabilidade pelos danos 

que alega, esta só poderá ser assacada aquela entidade e não ao Município. ------------------------------------------------ 

7 - ANTÓNIO MANUEL FERREIRA DE FIGUEIREDO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

ACIDENTE – Presente o ofício datado de 01/07/2008, de António Manuel Ferreira de Figueiredo, residente na 

Avenida do Parque de Campismo, lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, no qual dá a conhecer que no dia 20 

de Junho findo, pelas 19:45 horas, quando circulava com a sua viatura na referida avenida, na qual existiam obras 

não sinalizadas, uma pedra deslocou-se e provocou o rebentamento de um pneu e provocou danos numa jante, pelo 

que solicita o pagamento de indemnização pelos danos causados. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que as obras que refere são da 

responsabilidade da Lusitaniagás, entidade a quem se deve dirigir porquanto, a existir responsabilidade pelos danos 

que alega, esta só poderá ser assacada aquela entidade e não ao Município. ------------------------------------------------ 

8 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – DESFILE DE MARCHA DOS SANTOS 

POPULARES – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 23/06/2008, que autorizou 

a realização das “Marchas Populares”, com os utentes dos diversos escalões etários, da Santa Casa da Misericórdia 

de Vagos, no dia 27 de Junho de 2008, com inicio às 17:00 horas e termo às 17:45 horas. ------------------------------- 

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

SUBSÍDIO – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, datado de 

09/06/2008, a solicitar um subsídio para comparticipação do plano de actividades do corrente ano e execução do 

orçamento de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicita ainda, a colaboração na resolução dos seguintes problemas da Associação: ------------------------------ 

•••• Obras de conservação das infraestruturas, casa da ETAR; --------------------------------------------------- 

•••• Colocação do Chão na casa das máquinas da ETAR; --------------------------------------------------------- 

•••• Esvaziamento dos tanques da ETAR; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Aumento de despesa com pessoal contratado; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Aumento de despesa com alimentação; ------------------------------------------------------------------------- 



 

•••• Avaria da carrinha da Associação; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Necessidade de criação de clínica veterinária. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Da análise dos documentos juntos, verificam-se os seguintes factos: ----------------------------------------------- 

1. Que a actividade desenvolvida pela Associação, apesar de meritória, extravasa as fronteiras do Município 

e do protocolo outorgado; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Face aos dados recolhidos junto dos serviços municipais, não tem sido bem sucedida a parceria, no que 

tange ao controlo e redução de animais abandonados na área do Município; ------------------------------------ 

3. Constata-se, que o acréscimo brutal de trabalho e despesa da Associação resulta também da ausência de 

uma política concertada com o Município, para controlo de número dos efectivos nas instalações cedidas à 

instituição; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A Autarquia, relevando os bons serviços prestados pela instituição, entende que se deve tomar medidas no 

sentido de resolver o problema e não no sentido de o transferir, transportar e protelar no tempo; ------------ 

5. Assim sendo, o Município assumirá tomas as obras de conservação e valorização do espaço que cedeu, 

seja das casa, seja dos tanques da ETAR, e estar disponível para desenvolver na esfera da Autarquia, 

ouvida a Associação, as campanhas que a instituição propõe; ------------------------------------------------------ 

6. Está disponível para financiar parcialmente despesas com a alimentação e serviços prestados por terceiros 

à Associação com os efectivos existentes no canil; ------------------------------------------------------------------ 

7. A presente deliberação terá como condição a redução do número de efectivos existentes no canil, para o 

número acordado de cem efectivos, por forma a tornar equilibrada a gestão do espaço, e o bem-estar dos 

animais sob sua guarda e, por outro lado, a guarda no local, de todos os animais recolhidos pelos serviços 

municipais, que o veterinário entenda entregar à Associação. ------------------------------------------------------ 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Associação o subsídio global no 

valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) para o ano de 2008, e ratificar a prestação, já paga, deste subsídio 

pela ordem de pagamento n.º 2329/2008, na importância de 5.000,00 € (cinco mil euros). ------------------------------- 

-------- Mais delibera informar que para efeitos de atribuição de subsídio, os serviços municipais deslocar-se-ão à 

instituição para recolherem os animais a abater. -------------------------------------------------------------------------------- 

10 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA GAFANHA DA BOA-HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Presente o oficio da Fábrica da Igreja Paroquial da Igreja da Gafanha da Boa-Hora, datado de 01/07/2008, 

comunicando que vão dar inicio às obras de restauro do piso da referida igreja. ------------------------------------------- 

-------- Informam ainda, que o orçamento das mesmas é de quase 35.000,00 €, pelo que solicitam atribuição de um 

subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Hora o subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). ------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – SUBSÍDIO – Presentes vários ofícios da Junta de Freguesia de 

Calvão, nos quais é solicitado a atribuição de subsídios para fazer face às despesas com as seguintes obras: --------- 

•••• Requalificação do lago de Calvão; -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Obras na Casa de Povo/ Sede da Junta de Freguesia e obras de requalificação do Largo; ---------------- 

•••• Arranjo do entroncamento da Rua Padre Batista com a EN 109; --------------------------------------------- 

•••• Execução de passeios da Rua Padre Batista e Rua da Igreja; -------------------------------------------------- 

Despesas com a comemoração dos 75 anos da Freguesia de Calvão. -------------------------------------------------------- 

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

global no valor de 90.000,00 € (noventa mil euros), mediante apresentação de documentos de despesa. --------------- 

12 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir os seguintes subsídios às Associações Desportivas do Concelho de Vagos: ---------------------- 

•••• Atletismo Futebol Clube da Carregosa – 3.000,00 € (três mil euros); --------------------------------------------- 

•••• ACRAL – Associação Cultural Recreativa Amigos da Lavandeira – 2.000,00 € (dois mil euros); ----------- 

•••• Motoclube Matolas Terras de Vagos (despesas com a sede) – 2.440,00 € (dois mil e quatrocentos e 

quarenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Ténis de Mesa de Aveiro – V Torneiro do Concelho de Vagos – 2.000,00 € (dois mil 

euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos – XII CROSS de 

Vagos – 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------------- 

•••• GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos – VIII Milha 

Urbana Praia da Vagueira – 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros); ------------------------------------------ 

•••• Colégio Nossa Senhora de Apresentação de Calvão – Destinado ao Centro Nacional de Treinos de Calvão 

– Basquetebol 2007 – 3.000,00 € (três mil euros); ------------------------------------------------------------------- 

•••• Colégio Nossa Senhora de Apresentação de Calvão – Destinado ao Centro Nacional de Treinos de Calvão 

– Basquetebol 2008 – 15.000,00 € (quinze mil euros). -------------------------------------------------------------- 

13 - AMRIA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RIA – PROJECTO “OPERAÇÃO+MARIA 2007-

2009 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA REGIÃO DA RIA” – REPRESENTANTE DO 

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

Presidente da Câmara datado de 03/07/2008, que confirmou o Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, como representante da Autarquia, na Comissão de Gestão e Comissão Executiva, do projecto 

“Operação+Maria 2007-2009 – Modernização Administrativa da Região da Ria”. ---------------------------------------- 

14 - FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE FONTE DE ANGEÃO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 



 

DA IGREJA DA FONTE DE ANGEÃO – SUBSÍDIO – Presente o ofício da fábrica da Igreja da Paróquia de 

Fonte de Angeão, no qual comunicam que já iniciaram as obras de construção/restauro da Igreja Matriz de Fonte 

de Angeão, pelo que solicitam, no seguimento do deliberado pela Câmara Municipal em 09/07/2005, a atribuição 

de subsídio para as referidas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir para o ano de 2008, o subsídio de 50.000,00 €, 

para as obras de construção da Igreja Matriz da Fonte de Angeão. ----------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, para o ano de 2009 cabimentar no seu orçamento a importância de e 100.000,00 €. ------------ 

-------- Os valores em referência serão pagos em 3 semestres mediante a apresentação de fotocópias dos autos de 

mediação, facturas e recibos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - JOSÉ LUÍS SIMÕES MARTINS – ALARGAMENTO DA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO – 

Presente o ofício datado de 06/03/2008, do Sr. Dr. Paulo Guilherme Martins, advogado, com escritório na Rua 

Conselheiro Luís Magalhães, n.º 64, 4º andar, que em nome do seu constituinte, Sr. José Luís Simões Martins, 

informa que a Câmara Municipal para efeitos de alargamento da Avenida Padre Alírio de Melo, em Vagos, ocupou 

parte de uma propriedade do seu constituinte, registada sob o artigo matricial rústico da freguesia de Vagos, n.º 

746, e a solicitar o pagamento da importância de 4.250,00 € (quatro mil e duzentos e cinquenta euros), sendo 

3.750,00 € (três mil e setecentos e cinquenta euros) para construção de um muro de suporte de terras e 500.00 € 

(quinhentos euros) respeitante ao valor das árvores abatidas. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Solicita ainda, que seja reconhecida a cedência da área ocupada de 225m2, no caso de futuramente vir a 

sujeitar o prédio a operação de loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que relativamente aos artigos rústicos 746 e 747 

da freguesia de Vagos, já deliberou e atribuiu indemnização global a António Luís da Silva Júnior, e que a retirada 

de todas as árvores foi da responsabilidade do mesmo. ------------------------------------------------------------------------ 

16 - JOÃO AUGUSTO RODRIGUES – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

o ofício datado de 16/06/2008, de João Augusto Rodrigues, residente na Rua Principal, nº 96, lugar e freguesia de 

Santa Catarina, a solicitar o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 21/05/2008, quando 

colidiu com um funcionário da Câmara Municipal, que se encontrava na posição de “baixado”, a efectuar trabalhos 

na via pública (numa tampa de água) sem colete reflector e sem qualquer delimitação de zona de trabalho. ---------- 

-------- Analisando as informações prestadas pelos serviços e o auto de participação de acidente levantado pela 

GNR de Vagos, constatam-se os seguintes factos: ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Não decorriam quaisquer trabalhos no local do acidente que a Autarquia tivesse a obrigação de sinalizar; - 

2. Não impendia sobre o funcionário da Autarquia qualquer obrigação de sinalizar a sua presença no local do 

acidente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O requerente atropelou um peão, que por coincidência, é funcionário da Autarquia e se achava dentro do 



 
 
 
 
 
 

 

horário de trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. O atropelamento é da exclusiva e responsabilidade do requerente, em primeiro lugar porque não respeitou 

o sinal de STOP existente no local, e face à hora do dia (14:00 horas), se o tivesse respeitado veria o peão 

que atropelou e o local onde o mesmo se achava, no caso, na faixa de rodagem contrária ao sentido da 

marcha do requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Logo, verifica-se que o acidente é da exclusiva responsabilidade do requerente, e a Autarquia imputar-lhe-

á todos os danos decorrentes do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

indeferir o seu pedido, e para o mesmo se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis nos termos  dos art.ºs nºs 

100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - MARISA DANIELA ALVES PINHO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício datado de 02/08/2007, de Marisa Daniela Alves Pinho, residente na Rua Baixeira, nº 6, lugar e 

freguesia da Gafanha do Carmo, a solicitar o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 

01/08/2007, quando se deslocava com a sua viatura, matricula 08-53-LT, na Ganha da Vagueira, sentido Norte / 

Sul, e bateu num buraco que não se encontrava sinalizado, tendo danificado as jantes do veículo do lado direito. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, face ao teor do auto de participação do acidente 

indemnizar a requerente pela importância de 121,00 €, contra apresentação de fotocópias da factura e do recibo 

referente à reparação do veículo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - CARLOS JOSÉ VASCONCELOS AIRES – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício datado de 02/04/2008, de Carlos José Vasconcelos Aires, residente na Rua Brejeira, nº 29, São 

Bernardo, Aveiro, a solicitar a indemnização pelo acidente, ocorrido no dia 24/03/2008, quando se deslocava com 

o seu veículo, com matricula 26-23-TO, na Rua Direita, em Salgueiro, no sentido de Aveiro / Bustos, e colidiu com 

a roda esquerda do seu veículo num buraco existente na via pública. -------------------------------------------------------- 

-------- Analisando o auto de participação do acidente e as declarações do requerente, constata-se, que a Autarquia 

não pode determinar a sua responsabilidade, porquanto, é o próprio requerente que admite não ter certeza que os 

danos da sua viatura, e se os mesmos, foram consequência dos factos em referência. ------------------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente de que é sua intenção 

indeferir o seu pedido, e para o mesmo se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis nos termos  dos art.ºs nºs 

100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - SANDRA CRISTINA JESUS SANTOS SERENO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

ACIDENTE – Presente o ofício datado de 06/06/2008, de Sandra Cristina Jesus Santos Sereno, residente na Rua 

dos Grecas, n.º 44, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar o pagamento de 



 

indemnização pelo acidente ocorrido numa das vias da Zona Industrial de Vagos, quando se deslocava com a sua 

viatura perto da empresa Keratec e a empresa Mármores Central de Vagos, e bateu com a viatura num buraco, que 

se encontrava oculto pela água da chuva, tendo perdido o controlo do veículo. -------------------------------------------- 

-------- Analisando o auto de participação do acidente e as declarações da requerente, constata-se que a Autarquia 

não pode determinar a sua responsabilidade, porquanto, é o próprio auto que indica que a responsabilidade é única 

e exclusivamente do condutor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente de que é sua intenção 

indeferir o seu pedido, e para a mesma se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis nos termos  dos art.ºs nºs 

100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - MARIA FIDALGO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO PELO ACIDENTE OCORRIDO EM 

09/06/2008 – Presente a participação de acidente efectuada pela funcionária desta Câmara Municipal, Maria 

Licínia Gomes Ferreira, na qual dá a conhecer que, quando procedia à limpeza dos jardins do separador central 

existente na avenida da Praia da Vagueira, trabalho este efectuado com uma roçadora, esta projectou uma pedra 

que foi bater no vidro de uma viatura em movimento atingindo um passageiro, Sr.ª Maria Fidalgo, que circulava na 

referida viatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, arquivar o presente processo. ----------------------------------- 

21 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – VIGILÂNCIA DAS PRAIAS DA VAGUEIRA, 

AREÃO E PRAIA NOVA, PISCINA, JARDINS E LOTA/DOCAPESCA – Presente o ofício do NEVA – 

Núcleo Empresarial de Vagos, datado de 25/06/2008, onde apresenta o Orçamento para a Gestão das actividades 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio até ao montante de 51.514,00 € 

(cinquenta e um mil e quinhentos e catorze euros) para as actividades que o NEVA organiza em parceria com a 

Câmara Municipal de Vagos, mediante a apresentação de documentos de despesa. --------------------------------------- 

22 - TROPIBURGUER – RESTAURANTE, PIZARIA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Tropiburguer, Restaurante, Pizaria, Lda. – com sede no Largo Parracho Branco, lugar de Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Restaurante e Pizaria, sito no referido lugar, 

denominado “Tropiburguer”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08,00 horas às 04,00 horas dos dias 

seguintes, até 30/09/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALIENAÇÃO DOS LOTES 100 E 102 – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE 04/07/2008 – Presente o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 04/07/2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------ 

“DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal em sua reunião de 10/08/2007 e na sequência do deliberado em 27/01/2006, deliberou 

que os lotes nºs100, 101, 102 e 103 da Zona Industrial de Vagos fossem alienados à sociedade Motofil Robótics, 

SA, bem como autorizou que a escritura de compra e venda dos lotes 101 e 103 fosse efectuada em nome de 

empresa de leasing, a indicar pela sociedade, para poderem beneficiar de financiamento bancário; -------------------- 

-------- Veio agora a sociedade informar que o grupo é formado por várias empresas de pequena dimensão que 

gravitam à volta do mesmo e que pretendem concentrá-las na Zona Industrial de Vagos; -------------------------------- 

-------- Por esse motivo solicitam que a escritura de compra e venda dos lotes 100 e 102, deliberados alienar à 

sociedade Motofil Robótics, SA, conforme deliberação de 10/08/2007, sejam escriturados em nome da firma 

“NivelDois – Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, Lda.”, cujos accionistas e sócios são comuns às duas 

sociedades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que a próxima reunião da Câmara Municipal se realiza no dia 11 de Julho de 2008, e de que é urgente 

celebrar a escritura de compra e venda dos mencionados lotes estando a mesma marcada para o dia 10/07/2008, 

data em que os representantes da NívelDois, se podem deslocar a esta Câmara Municipal. ------------------------------ 

Determino: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que se proceda à alienação dos lotes 100 e 102 da Zona Industrial de Vagos, a que correspondem os artigos 

matriciais 2095 e 2861, respectivamente, à firma NivelDois - Sociedade de Empreendimentos Lda. pelas 

importâncias de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lote 100 – 61 962,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lote 102 – 42 250,90 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que se rectifique a deliberação da Câmara Municipal do dia 10/08/2007, sob a epígrafe “A 11 - Zona 

Industrial de Vagos – Motofil Robotics, SA”, fazendo constar da mesma que os lotes a alienar à referida sociedade 

são somente os designados pelos números 101 e 103, autorizando-se que a escritura de compra e venda seja 

efectuada em nome de empresa de leasing a indicar pela mesma, conforme o anteriormente deliberado. -------------- 

-------- Que o presente despacho seja presente à reunião da Câmara Municipal a realizar no dia 11 do corrente mês, 

para ratificação, nos termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vagos, 4 de Julho de 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente acima transcrito. ---- 

24 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS – AUTORIZAÇÃO – Tendo em conta o despacho do 



 

Sr. Vice-Presidente da Câmara, no uso de competência delegada, datado de 29/05/2008, que determinou a 

mobilidade interna de diversos funcionários, passando a funcionária Maria Paula Miranda Lourenço, Tesoureira, 

que exercia funções na Tesouraria Municipal e passou a exercer funções na Secção de Contabilidade, bem como a 

passagem da funcionária Maria Alice Domingues Graça, Assistente Administrativa, que exercia funções na Secção 

Administrativa do Departamento de Desenvolvimento e Obras Públicas e passou a exercer funções na Tesouraria 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo ainda em conta a necessidade, que advém desta movimentação interna, de autorizar que a 

movimentação das contas bancárias da Autarquia seja efectuada pelas funcionárias que presentemente prestam 

serviço na Tesouraria Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, autorizar que as contas bancárias sejam movimentadas 

com a assinatura das seguintes funcionárias: ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Maria Luísa Pessoa dos Santos, Assistente Administrativa Principal como 1.ª Responsável pela 

Tesouraria, a qual será substituída nas suas faltas e impedimentos pela Assistente Administrativa, Maria 

Alice Domingues Graça. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - 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 27/06/2008 a 

10/07/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 16/06/2008, na qual é dado 

a conhecer que para a obra de “Construção da Piscina de Alta Competição 2ª Fase”, vão existir trabalhos a mais no 

valor de 22.649,37 €, resultante de: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Areados directos, de valor 1.299,97 €; -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Serralharias em alumínio, de valor 1.736,51€; ----------------------------------------------------------------- 

•••• Guardas de rampa exterior em ferro, de valor 3.260,00 €; ---------------------------------------------------- 

•••• Alteração de grelhas de recolha de águas da cave, de valor 981,69; ---------------------------------------- 

•••• Impermeabilização de cais e caleiras envolventes à piscina, de valor 10.942,50 €; ----------------------- 

•••• Reparação de tanque de compensação, de valor 3.204,70 €; ------------------------------------------------- 

•••• Armários de carpintaria, de valor 1.224,00. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que a Fiscalização considera que o Empreiteiro abdica da prorrogação legal, uma vez que 



 
 
 
 
 
 

 

não apresentou o requerimento, conforme prevê o Artigo 151º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 22.649,37 € (vinte 

e dois mil e seiscentos e quarenta e nove euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------- 

2 - PROJECTO DOS ARMAZÉNS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL – PROCESSO N.º 6.2.2.1-

32/2007 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa básico e notificar o projectista para 

elaborar os projectos seguintes, nos termos do contrato outorgado. ---------------------------------------------------------- 

3 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E AS 

PISCINAS MUNICPAIS – ABERTURA DE CONCURSO PÚPLICO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Projecto, e abrir concurso público para a 

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

4 - OBRA DE “ARRANJO DO CENTRO DA VILA” – 2.ª FASE – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar a solução técnica apresentado para reparação do muro de suporte do “Arranjo do Centro da 

Vila”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - ARCANJO MIGUEL CAPELA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC.º 

N.º 42/08 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano n.º 42/08, de que é requerente Arcanjo 

Miguel Capela, residente na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 70, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que 

requer alteração do Lote n.º 1, do Alvará de Loteamento 2/86, referente a um terreno sito na referida rua, lugar e 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento urbano titulado pelo 

alvará 2/86, nas condições da informação técnica datada de 02/07/2008. --------------------------------------------------- 

2 - JOÃO PAULO SIMÕES MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 166/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 166/07, de que é requerente João Paulo Simões Marques, residente na Rua São 

Pedro, lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, que requer construção de um anexo, numa propriedade sita no 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 24/06/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ROSA DE JESUS LOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 61/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 61/08, de que é requerente Rosa de Jesus Louro, residente na Estrada da Senhora, n.º 412, da 

vila e freguesia de Vagos, que requer construção de uma moradia e anexos, num terreno sito na referida vila e 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 



 

técnica datada de 01/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - JOÃO PEDRO SANTOS CAETANO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 165/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 165/07, de que é requerente João Pedro Santos Caetano, residente na Rua 

Principal, lugar de Videira do Sul, freguesia de Praia de Mira, que requer a construção de uma moradia unifamiliar 

e anexos, num terreno sito no lugar de Corgo, freguesia de Calvão. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 24/06/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - MANUEL JOÃO SIMÕES NOVO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCESSO N.º 

8/08 – Presente o processo de destaque nº 8/08 de que é requerente Manuel João Simões Novo, residente na Rua 

Principal, n.º 70, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer autorização para o destaque de 

uma parcela de terreno para construção de uma moradia unifamiliar e muros, num prédio situado no referido lugar 

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

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

datada de 11/04/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - LUZ E RISCOS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, UNIPESSOAL, LDA. - PROCESSO DE 

OBRAS PARTICULARES N.º 257/07 – Presente o processo de obras particulares n.º 257/07, de que é requente a 

firma Luz e Riscos Comércio de Material Eléctrico, Unipessoal, Lda., com sede na Rua Sá Carneiro, n.º 15, lugar 

de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer o licenciamento de um armazém na Zona Industrial 

de Vagos, bem como, a exposição apresentada pela referida firma sobre a possível alteração do alinhamento 

previsto para o lote em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Atendendo à situação aduzida pela requerente, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, readquirir o 

lote n.º 68, da Zona Industrial de Vagos, pelo valor que o mesmo pagou, na importância de 27.793,10 € (vinte e 

sete mil setecentos e noventa e três euros e dez cêntimos), acrescido das respectivas despesas com a escritura. ------ 

7 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO DE OBRAS 

PARTICULARES N.º 82/08 – Presente o processo de obras n.º 82/08, de que é requerente a Associação de 

Solidariedade Social de Santo André, com sede na Rua Dr. Sá Carneiro, n.º 2, lugar e freguesia de Santo André, 

que requer construção de um edifico para apoio domiciliário, centro de dia e cresce, no referido lugar e freguesia 

de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse público no presente projecto, 

autorizar a edificação e remeter o processo para reapreciação, uma vez que a parcela aonde se pretende edificar é 

constituída por mais área, em especial, área urbana, devendo a requerente apresentar a parcela total. ------------------ 

8 - NOVAGRO – AGROPECUÁRIA DA VALENTA, LDA. - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA A CÉU 

ABERTO – PROC.º N.º 03/2002 – Presente o processo de exploração de pedreira a céu aberto n.º 03/2002, de que 



 
 
 
 
 
 

 

é requerente a firma Novagro – Agropecuária da Valenta, Lda., com sede no lugar da Ermida, concelho de Ílhavo, 

que pretendem o licenciamento da exploração de massas minerais, no lugar da Pedricosa, freguesia de Soza. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a requerente, para juntar ao processo certidão 

actual do registo comercial da sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - LEONOR NEVES SESTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 

150/07 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano n.º 150/07, de que é requerente Leonor 

Neves Sesta, residente na Urbanização Vale de Mouro, lote 1, freguesia de Oliveira do Bairro, que requer alteração 

do lote n.º 3, do Alvará de Loteamento n.º 26/88, com referência a um terreno sito no lugar e freguesia de Santa 

Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia de loteamento urbano, nas 

condições da informação técnica datada de 23/06/2008. ----------------------------------------------------------------------- 

10 - DORINDA DOS SANTOS INÁCIO, ARMANDO SANTOS INÁCIO E ROSA AMÉLIA DOS SANTOS 

INÁCIO SANTOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 10/2004 – Presente o processo de loteamento 

n.º 10/2004, do qual são requerentes Dorinda dos Santos Inácio, Amândio dos Santos Inácio e Rosa Amélia dos 

Santos Inácio Santos, que pretendem lotear um terreno, sito no lugar do Andal, freguesia de Santa Catarina. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização do loteamento, fixar a 

caução em 7.828,80 € (sete mil oitocentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos), e o prazo da execução das 

mesmas em 12 meses, de acordo com a informação técnica datada de 20/06/2008 ---------------------------------------- 

-------- Mais deliberou a Câmara Municipal, isentar da apresentação do projecto de gás e eléctrico. -------------------- 

11 - ARTIGOS & NOTÍCIAS, UNIPESSOAL, LDA. - LICENÇA PARA COLOCAÇÃO DE 

PARAVENTOS PUBLICITÁRIOS – PROC.º N.º 1962/08 – Presente o proc.º n.º 1962/08, de que é requerente a 

firma Artigos Notícias, Unipessoal, Lda., com sede em Vagos, que pretende a colocação de dois paraventos 

publicitários, junto ao quiosque que possui na Praça da Corredoura, em Vagos. ------------------------------------------- 

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

datada de 02/07/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - MARIA DE LURDES MARQUES DA SILVA – DEMOLIÇÃO DE CASA DE HABITAÇÃO SEM 

CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA – Presente o ofício da Sr.ª Dr.ª Isabel Cunha Gil, com escritório de 

advogados na Rua Capitão Sousa Pizarro, em Aveiro, que em nome da sua constituinte Maria de Lurdes Marques 

da Silva, residente no Rio de Janeiro, Brasil, vem solicitar que a Câmara Municipal, na sequência da demolição de 

uma casa de habitação, sita no lugar de Boco, freguesia de Soza, elabore documento onde fiquem consagrados 

todos os direitos que a requerente tinha em relação ao imóvel antes da demolição que a Câmara efectuou, sem 

autorização da requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que a requerente, face à legislação em vigor, 

mantém todos os direitos que tinha, antes da demolição, porquanto a mesma foi promovida pela Autarquia, por 

questões de segurança, no âmbito da Protecção Civil, uma vez que o imóvel se achava no estado de ruína 

ameaçando a fachada principal cair sobre a via pública. ----------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MAPA JUDICIÁRIO – COMARCA EXPERIMENTAL DO BAIXO 

VOUGA – Presente o ofício do Ministério da Justiça, Gabinete do Ministro, datado de 17/06/2008, a informar que 

o a Câmara Municipal de Águeda, remeteu ao Sr. Ministro uma exposição relativa à proposta governamental de 

Reforma do Mapa Judiciário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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 - AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE OUCA E AMPLIAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SALGUEIRO – PROC.ºS N.ºS 6.2.2-18/99 E 6.2.2-

17/99 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a firma Japol – Construções, Lda., no valor 

global de 12.808,11 € (doze mil oitocentos e oito euros e onze cêntimos), a titulo de revisão de preços, juros de 

mora, trabalhos executados, e todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, decorrentes das empreitadas 

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

2 - MANUEL FRANCISCO JUNIOR – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 22/91 – Presente o 

processo de loteamento n.º 22/91, de que é requerente Manuel Francisco Júnior, residente em Ponte de Vagos, que 

requer aprovação dos projectos de infraestruturas, com referência à alteração ao alvará de loteamento nº 1/96. ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos de obras de urbanização nos termos 

do parecer técnico datado de 10/07/2008, e nas condições que a EDP vier a impor, fixando a caução no valor de 

402.225,69 € (quatrocentos e dois mil duzentos e vinte e cinco euros e sessenta e nove cêntimos) e o prazo de 

execução em dois meses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – 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 4ª 

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

95.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ACORDO DE COLABORAÇÃO – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E 

DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO PARA O CONCELHO DE VAGOS – Presente o acordo de colaboração mencionado em epígrafe, a 

outorgar entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, com vista à colaboração no 

desenvolvimento e aplicação do referido programa. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido acordo de colaboração, e autorizar o Sr. 

presidente a outorgar o mesmo, em representação do Município. ------------------------------------------------------------ 

6 - PROTOCOLO DE PARCERIA – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E 

DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – Presente o protocolo de parceria a outorgar entre o Município de Vagos e as instituições abaixo 

mencionadas, que estabelece as condições de colaboração na implementação do programa mencionado em 

epígrafe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão de Lobo; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação da Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Santa Casa da Misericórdia de Vagos; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente da Câmara 

a outorgar o mesmo em representação do Município. -------------------------------------------------------------------------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado 

de 02/06/2008, da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar atribuição de um subsídio, no valor de 

8.483,00 € (oito mil quatrocentos e oitenta e três euros), destinado a fazer face às despesas, com a execução de 

passeios na freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado na importância de 8.483,00 € 



 

(oito mil quatrocentos e oitenta e três euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – VAGOS EM ACÚSTICO 2008 – PATROCÍNIO – 

Presente o ofício datado de 27/06/2008, no qual a instituição apresenta as despesas efectuadas, com a realização do 

evento no total de 18.738,73 € (dezoito mil setecentos e trinta e oito euros e setenta e três cêntimos). ----------------- 

-------- A Câmara Municipal no seguimento da sua deliberação de 28/03/2008, na qual deliberou comparticipar o 

evento até ao montante de 20.000,00 € delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação, fazendo constar 

da mesma que a comparticipação é no valor da despesa efectuada de 18.738,73 € (dezoito mil setecentos e trinta e 

oito euros e setenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MÁRIO DA CRUZ MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 163/07 – Presente o processo 

de informação prévia Proc.º n.º 163/07, de que é requerente Mário da Cruz Marques, residente, Rua Principal, lugar 

e freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar informação sobre a construção de uma moradia numa sua propriedade no 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 18/06/2008, excepto quanto à implantação da moradia que deve ser a apresentada pelo 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE N.º 69 – TELEAGÁS – TELEFONES, ELECTRICIDADE, 

ÁGUA E GÁS, LDA. – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, a propor que a Autarquia delibere readquirir o lote 69 da Zona Industrial de Vagos, alienado à empresa 

mencionada em epígrafe, por escritura outorgada em 16/02/2007, uma vez que a mesma, até à presente data, não 

deu cumprimento ao estipulado do Regulamento de Aquisição de Lotes da Zona Industrial de Vagos. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vice-Presidente, e 

informar a firma Teleagás – Telefones, Electricidade, Água e Gás, Lda., com sede no lugar do Vale, freguesia de 

Ponte de Vagos, que é sua intenção revogar a escritura de compra e venda celebrada em 16/02/2007, sendo 

restituído o preço pago em singelo e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101 do C.P.A., no 

prazo de 10 dias úteis, uma vez que até à presente data não foi apresentado nos serviços de urbanismo do 

Município qualquer projecto para construção do armazém que pretendem levar a efeito na zona Industrial de 

Vagos, conforme candidatura aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - BRISAS DE VAGOS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SITO NA RUA PADRE MARIA 

VICENTE DA ROCHA, EM VAGOS – ESTUDO ACÚSTICO – Atendendo ao já deliberado, e à condição 

aposta na licença de utilização emitida para o estabelecimento em questão, delibera a Câmara Municipal, por 

unanimidade, efectuar o estudo acústico sendo, de futuro, imputados os custos do mesmo a quem o estudo acústico 

for desfavorável, uma vez que não há acordo com os titulares das fracções em litígio, para que o mesmo seja 

realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, notificar desta deliberação, a firma Brisas de Vagos – Comércio de Pão 

e Pastelaria, Lda., e a reclamante Sr.ª D. Maria de Lurdes de Jesus Moço, respectivamente, proprietários das 

fracções em litígio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 850.000,00 € – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, convidar no mínimo três instituições bancárias, para apresentarem as suas condições para um 

empréstimo até ao montante de 850.000,00 € (oitocentos e cinquenta mil euros), destinado a: -------------------------- 

•••• Arranjo do Centro da Vila – 2ª Fase – 190,000,00 € (cento e noventa mil euros); ------------------------ 

•••• ETAR de Salgueiro – 92.000,000 € (noventa e dois mil euros); --------------------------------------------- 

•••• ETAR de Santa Catarina – 132.000,00 € (cento e trinta e dois mil euros); --------------------------------- 

•••• Pontão de Santo André / São Romão (Santo André de Vagos) – 60.000,00 € (sessenta mil euros); ---- 

•••• Pontão Rio Tinto / Ervedal – 78.000,00 € (setenta e oito mil euros); --------------------------------------- 

•••• Rua da Fonte (Vagos) – 50.000,00 € (cinquenta mil euros); ------------------------------------------------- 

•••• Alcatroamentos no lugar de Canto de Calvão – 69.000,00 € (sessenta e nove mil euros); --------------- 

•••• Alcatroamento da Rua Vasco da Gama (Calvão) – 93.000,00 € (noventa e três mil euros); ------------- 

•••• Estações elevatórias Boco e Ouca – 86.000,00 € (oitenta e seis 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 _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às vinte horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------- 


