
 
 
 
 
 
 

 

ACTA Nº 15/09 

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

2009 

 

--------- No dia 24 de Julho 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, Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando 

Ferreira Capela, Eng.º Vitor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora 

Maria da Graça Sarabando Pimentel, Coordenadora Técnica. ----------------------------------------------------------------- 

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

do dia 10 de Julho de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Agradecimento público à SIC, RTP e aos Supermercado 

Modelo, pela forma como promoveram o Município de Vagos, com a realização dos seus programas e eventos, sem 

exigir quaisquer contrapartidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente informou ainda, que de acordo com o comunicado atempadamente, a Reunião 

Extraordinária marcada para o dia 17/07/2009, não se realizou, devido a não terem sido recebidos os documentos 

necessários à discussão do ponto que a mesma foi convocada. ---------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Julho de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 110.435,71 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 259/09 EPF, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção Florestal, que remete o 

auto de notícia de contra ordenação n.º 108/09, levantado contra o Sr. António Adérito da Silva Rocha, residente 

na Rua das Almas, n.º 5, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, por ter mobilizado um terreno agrícola com 

plantação de Populus (choupos), sem a necessária licença da Câmara Municipal para alteração de relevo. ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter à fiscalização para saber onde fica a plantação, 

para localizar no âmbito do Plano Director Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.2309, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 30/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, legal representante da 



  
 

firma “Licínio e Rocha, Lda.”, residente no Largo da Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza 

proprietário do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na 

vila de Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se em funcionamento, contendo no seu interior uma Máquina 

de Diversão, estando esta em local indevido, do respectivo dístico ou seja na parte de trás. ------------------------------ 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2271, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 31/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, legal representante da 

firma “Licínio e Rocha, Lda.”, residente no Largo da Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza 

proprietário do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na 

vila de Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se em funcionamento, dispondo no seu exterior, 

nomeadamente no passeio, diversas mesas e bancos de forma a ser utilizado pelos clientes, de forma a impedir a 

circulação de peões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2277, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 32/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda em 

lugar fixo e não pelos lugares do seu trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, do qual 

autorizasse a mesma a efectuar a mesma venda. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora é reincidente da infracção praticada, tendo sido elaborado os Autos Contra Ordenação n.ºs 

12/PG-V/09, do dia 26/04/2009, Auto n.º 13/PG-V/09 do dia 01/05/2009, 16/PG-V/09 do dia 05/05/2009, 17/GV-

V/09 do dia 09/05/2009, 23/PG-V/09 do dia 02/06/2009, 25/PG-V/09 do dia 09/06/2009 e 28/PG-V/09 do dia 

17/06/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2279, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 33/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 



 
 
 
 
 
 

 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda em 

lugar fixo e não pelos lugares do seu trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, do qual 

autorizasse a mesma a efectuar a mesma venda. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A infractora é reincidente da infracção praticada, tendo sido elaborado os Autos Contra Ordenação n.ºs 

12/PG-V/09, do dia 26/04/2009, Auto n.º 13/PG-V/09 do dia 01/05/2009, 16/PG-V/09 do dia 05/05/2009, 17/GV-

V/09 do dia 09/05/2009, 23/PG-V/09 do dia 02/06/2009, 25/PG-V/09 do dia 09/06/2009, 28/PG-V/09 do dia 

17/06/2009 e 32/PG-V/09 do dia 09/07/2009. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2281, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 34/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda, não 

estando afixado, no respectivo veículo sendo este um atrelado de mão, a indicação do nome, morada e número do 

cartão da vendedora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2283, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 35/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda 

contendo no interior do atrelado de mão alfaces e flores, não estando separados. ------------------------------------------ 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.2285, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 36/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de 

Outubro, n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, portadora do Cartão Ambulante da 

Câmara Municipal de Vagos n.º 5/08, com validade até 04/06/2009, a mesma efectuava a respectiva venda, 

nomeadamente produtos hortícolas e flores, sem que ostentasse qualquer indicação do preço de venda ou por 



  
 

unidade de medida em dígitos de modo visível, inequívoco, fácil e perfeitamente legível, através da utilização de 

letreiro, etiquetas ou lista, por forma a alcançar-se a melhor informação para o consumidor. ---------------------------- 

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

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

10 - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Comissão de Melhoramentos da Vila de Sorães, datado de 16/007/2009, a solicitar a atribuição de um 

subsídio excepcional no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) destinado à reparação do sistema de rega 

do Parque de Sorães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros), à Comissão de Melhoramentos da Vila de Sorães, destinado à reparação do sistema de rega do 

Parque de Sorães. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - ROSA DE LURDES BRITES SIMÕES FERREIRA – RECTIFICAÇÃO DE ÁREA DE PARCELA 

ADQUIRIDA PELO MUNICÍPIO - Presente o ofício de Rosa de Lurdes Brites Simões Ferreira, datado de 

24/06/2009, residente na Rua 1º de Maio, n.º 11, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, a 

solicitar uma nova mediação do artigo 4909, composto de terreno e pinhal, sito no Rego, freguesia de Calvão, 

adquirido pelo Município de Vagos, por escritura de 28/05/2009, dado que o mesmo possui aproximadamente 

1.620 m2 e não os 1.400 m2, que serviram na altura de base para cálculo de pagamento. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo aos serviços de topografia, para fazer o 

levantamento topográfico do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PAGAMENTO DOS ALMOÇOS DOS ALUNOS ITINERANTES QUE FREQUENTAM A ESCOLA 

DO 1º CEB DE VAGOS – Presente a informação da Chefe de Divisão da Educação Cultura e Acção Social, Dr.ª 

Lina Ferreira, datada de 20/07/2009, a informar que o fornecimento dos alunos itinerantes, na Escola do 1º CEB de 

Vagos, foi da responsabilidade da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, pelo que propõe 

o pagamento dos almoços, no valor de 23,36 € (vinte e três euros e trinta e seis cêntimos), à IPSS referida. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 23,36 e (vinte e três euros 

e trinta e seis cêntimos), à Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, para pagamento dos 

almoços dos alunos itinerantes da Escola do 1º CEB de Vagos. -------------------------------------------------------------- 

13 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA CATARINA – ARRANJO DA ZONA DA 

IGREJA – Presente o ofício da Associação Cultural e Recreativa de Santa Catarina, datado de 27/06/2009, no 

seguimento da reunião efectuada entre as diversas instituições, Junta de Freguesia de Santa Catarina e o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Vagos, envia a proposta da referida associação para o arranjo da zona 

envolvente da igreja, resultante da entrega do terreno e a demolição do edifico. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, avaliar a proposta da requerente aquando da conclusão do 



 
 
 
 
 
 

 

Centro Escolar das Gandaras, e previamente ao inicio das obras da 2ª Fase do Arranjo de Santa Catarina. ------------ 

14 - COMISSÃO DE FESTAS DE OUCA – NOSSA SENHORA DAS VIRTUDES E MÁRTIR SÃO 

SEBASTIÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA – DEMOLIÇÃO DE CASA DE HABITAÇÃO SEM 

CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA – Presente o ofício de Maria de Lourdes Marques da Silva, 

representada pela sua advogada, Dr.ª Isabel Cunha Gil, com escritório em Aveiro, que em nome da sai constituinte, 

comproprietária de um prédio urbano sito no Boco, demolido sem consentimento da proprietária, vem esclarecer 

que pretende a construção de um muro de vedação da propriedade no lado que confronta com o largo, local onde se 

encontrava a casa demolida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que o assunto foi tratado pela Junta de Freguesia de Soza, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, solicitar que a mesma informe que tipo de acordo foi feito e por quem foi assumida a construção do 

muro de vedação, agora solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 - APMSHM - ASSOCIAÇÃO PRÓ MAIOR SEGURANÇA DOS HOMENS DO MAR – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da APMSHM – Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar, datado de 

07/07/2009, a informar que a referida associação existe desde 2007, tendo sida criada após p acidente com a 

embarcação “LUZ DO SAMEIRO”, na Praia da Nazaré a 50 metros da praia, tendo como objectivo essencial, 

promover e desenvolver esforços no sentido de aumentar a segurança dos homens que trabalham no mar e 

sensibilizar os nossos governantes para este problema. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicita a atribuição de um subsídio no valor de mais ou menos 200,00 € (duzentos euros) mensais, afim de 

darem seguimentos as iniciativas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que tem cooperado com esta actividade, de pesca 

do mar, junto dos seus pescadores de Arte Xávega, apoiando financeiramente e promovendo esta actividade 

tradicional do Concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA - PEDIDO DE SUBSÍSIO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da cruz, datado 

de 16/07/2009, que autorizou o pagamento na importância de 20.000,00 € (vinte mil euros), à Junta de Freguesia 

de Soza, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 2932/2009, da mesma data. -------------------------------------- 

18 - 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO - Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 9ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 240.000,00 €, 



  
 

documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

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

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

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

19 - 8ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2009 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 8ª 

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

50.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - 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 10/07/2009 a 

23/07/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

21 – PAGAMENTOS – Não houve ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO - 

Presente a Minuta do Contrato do “Projecto do Centro Escolar de Calvão”. ------------------------------------------------ 

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

13/07/2009, que aprovou a minuta do referido contrato. ----------------------------------------------------------------------- 

2 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE OUCA – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO - 

Presente a Minuta do Contrato do “Projecto do Centro Escolar de Ouca”. -------------------------------------------------- 

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

13/07/2009, que aprovou a minuta do referido contrato. ----------------------------------------------------------------------- 

3 - “RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-18/2008 – 

ADJUDICAÇÃO - Presente o relatório final da Comissão de Análise de Propostas datada de 03/06/2009, 

propondo a adjudicação da obra mencionada em epigrafe, à firma Veiga Lopes, Lda., pelo montante de 366.984,92 

€ (trezentos e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos). ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Recuperação do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Vagos”, à firma Veiga Lopes, Lda., pelo montante de 366.984,92 € (trezentos e sessenta e seis 

mil novecentos e oitenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o 



 
 
 
 
 
 

 

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

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, notificar os utilizadores do Pavilhão Municipal da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DE PONTE DE VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-20/2001 - AUTO 

DE RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe. -------- 

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

“Construção do Posto Médico de Ponte de Vagos”. ---------------------------------------------------------------------------- 

5 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – PROPOSTA DE TRABALHOS 

A MAIS N.º 1 - Presente a informação técnica datada de 03/07/2009, a informar que na obra mencionada em 

epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 26.628,12 € (vinte e seis mil seiscentos e vinte e oito euros e doze 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 26.628,12 € (vinte 

e seis mil seiscentos e vinte e oito euros e doze cêntimos), mais IVA. ------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 1 - Presente a informação técnica datada de 15/07/2009, a informar 

que na obra mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 17.007,57 € (dezassete mil sete euros 

e cinquenta e sete cêntimos), sendo o valor de 11.364,77 € (onze mil e trezentos e setenta e quatro euros e setenta e 

sete cêntimos) provenientes de trabalhos contratuais e o valor de 5.642,08 € (cinco mil seiscentos e quarenta e dois 

euros e oito cêntimos) provenientes de trabalhos a preços acordados. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 17.007,57 € 

(dezassete mil sete euros e cinquenta e sete cêntimos), mais IVA. ----------------------------------------------------------- 

7 - ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º 6.2.2-20/2008 – 

APROVAÇÃO DE MATERIAIS - Presente a informação técnica, datada de 06/07/2009, na qual remete o Plano 

de Trabalhos e Plano de Pagamentos Definitivos. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os materiais, o Plano de Trabalhos e Plano de 

Pagamentos Definitivos, da empreitada de “Arranjos Exteriores da Casa Museu de Santo António”. ------------------ 

8 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 – MINUTA DE 

CONTRATO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as propostas de correcção apresentadas 

pelo empreiteiro, à Minuta do Contrato de Empreitada, e adoptar pela fórmula de revisão de preços a descrita no 

despacho n.º 1592/2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS – Presente o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de 



  
 

Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos aprovados pela Fiscalização e Coordenação de Segurança em 

Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, 

Plano de Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos. ------------------------------------------------------------------ 

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

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO – Na sequência das dificuldades encontradas na execução da base do pavimento 

do relvado sintético, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração, sem aumento 

de custos, de acordo com as informações dadas pelo projectista. ------------------------------------------------------------- 

11 - “ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 – Presente a informação técnica datada de 

15/07/2009, a propor a aprovação dos Planos e Registos de Monitorização e Prevenção, da empreitada mencionada 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, validar parcialmente os elementos constituintes do 

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do parecer do coordenador. ------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - HABIFÉRIA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

247/2006 - Presente o processo de obras n.º 247/2006, de que é requerente a firma Habiféria – Sociedade de 

Construções, Lda., com sede na Avenida Mário Sacramento, n.º 40, Ílhavo, tendo apresentado projecto para 

construção de um edifício, sito no lote n.º 130, do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, 

vem requer nova licença para acabamentos, pelo prazo de mais 365 dias. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, concedendo a licença especial para 

conclusão da obra, de acordo com o parecer técnico de 07/07/2009. --------------------------------------------------------- 

2 - MÁRIO SIMÕES PAPEL – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 54/2007 – A Câmara Municipal 

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

3 - ASSOCIAÇÃO BETEL – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 49/85 – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 21/07/2009, que 

deferiu o pedido de isenção de taxas nos termos do artigo 87º do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização 

e Edificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 22/86 – Presente o processo 

de loteamento n.º 22/86, de que é requerente José Joaquim Gonçalves, residente na Estrada das Matas, Vagos, que 

requer a rectificação de área de construção do lote n.º 6, do Alvará de Loteamento n.º 8/87, para que lhe seja 

concedida licença de legalização do armazém existente em curso na Câmara Municipal. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a área de implementação do lote n.º 6, do Alvará 



 
 
 
 
 
 

 

de Loteamento n.º 8/87,nas condições da informação técnica datada de 13/07/2009. -------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - ANF – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS – O PROGRAMA DO GOVERNO E OS 

COMPROMISSOS DAS FARMÁCIAS – Presente o ofício da ANF – Associação Nacional das Farmácias, 

datado de 07/07/2009, a informar que a Assembleia Geral de Delegados da Associação Nacional das Farmácias, 

aprovou por unanimidade, em 02/04/2005, uma deliberação sobre o Programa do Governo e o Compromisso das 

Farmácias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 - ROSA DOS ANJOS SANTOS BARREIRA - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA 

CATARINA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à ocupação de uma parcela de terreno, 

respeitante a um prédio pertencente a Rosa dos Anjos Santos Barreira, residente em Santa Catarina, sita a norte e 

poente com a edificação da proprietária, a qual se destina à obra de “Requalificação Urbana do Centro de Santa 

Catarina”, indemnizando a referida ocupação com o pagamento da importância de 3.000,00 € (três mil euros). ------ 

2 - SUBSÍDIO PARA APOIO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir 

às Associações abaixo mencionadas, os seguintes subsídios, para fazer face a despesas com a colocação de 

auxiliares e tarefeiras, nos estabelecimentos de ensino igualmente mencionados: ----------------------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Areão) - 

7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Escola do 1.º CEB de Cabecinhas) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos 

e seis euros e noventa e seis cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Betel – Ponte de Vagos (Escola do 1.º CEB de Canto de Baixo) - 7.506,96 € (sete mil 

quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de 

Lombomeão) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de 

Sanchequias) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------- 



  
 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de Vagos) - 

7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1.º CEB de Vagos) - 

7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Vagueira) – 

7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB de Vagueira 

Norte) – 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------------------ 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Jardim-de-Infância de Calvão - Sala 2) - 7.506,96 € (sete mil 

quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------ 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão (Jardim-de-Infância de Gândara) - 7.506,96 € (sete mil 

quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza (Jardim-de-Infância de Soza) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis 

euros e noventa e seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Jardim-de-Infância de Santo 

André - Sala 1) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); -------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 2.º/3.º CEB - Sala de 

Multideficiência) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 2.º/3.º CEB - Sala de 

Multideficiência) - 7.506,96 € (sete mil quinhentos e seis euros e noventa e seis cêntimos); ------------------ 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão (Jardim-de-Infância de Calvão - Sala 2) – 5.539,54 € (cinco mil 

quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos); ---------------------------------- 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Jardim-de-Infância da Gafanha da 

Boa Hora) – 5.539,54 € (cinco mil quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos); -------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina (Jardim-de-Infância de Santa Catarina) – 

5.539,54 € (cinco mil quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos); ------------------------ 

•••• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social (Escola do 1.º CEB da Vagueira) – 

5.539,54 € (cinco mil quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos); ------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos (Escola do 1º CEB de Vagos) - 

9.000,00 € (nove mil euros); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 1 de Vagos (Escola do 1º CEB de Vagos) – 

3.726,00 € (três mil e setecentos e vinte e seis euros). --------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA - PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE SOZA- - PEDIDO DE 



 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de freguesia de Soza, que remete cópia do contrato de promessa de 

compra e venda assinada entre a referida Junta de Freguesia e os proprietários do terreno junto à Capela de 

Salgueiro, Manuel da Silva Rosa e mulher, Regina de Jesus Rocha, onde se pretende criar um local de 

estacionamento público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicita atribuição de um subsídio para aquisição do referido terreno. ---------------------------------------------- 

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

de 60.000,00 € (sessenta e mil euros), dos quais já foi efectuado o pagamento de 20.000,00 € (vinte mil euros), 

pagamento esse ratificado nesta reunião de Câmara (ponto A-17). ----------------------------------------------------------- 

4 - ANTÓNIO DOMINGOS FERREIRA DA CRUZ - CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício de 

António Domingos Ferreira da Cruz, datado de 20/07/2009, a informar que propõe vender à Câmara Municipal um 

prédio rústico, sito no lugar de Mano, limite de Vagos, de que é proprietário, inscrito sob o artigo matricial n.º 140, 

da freguesia de Vagos, destinado à construção da Via Cintura Interna – Marginal de Vagos, pelo preço de 

10.000,00 € (dez mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a António Domingos Ferreira da Cruz, e esposa, o 

prédio rústico inscrito na matriz sob o n.º 140, da freguesia de Vagos, sito no Lugar de Mano, limite de Vagos, 

pelo preço de 10.000,00 € (dez mil euros), destinado à construção da Via Cintura Interna – Marginal de Vagos. ---- 

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 à prossecução da Gestão e Coordenação da Vigilância e Segurança 

das Praias, Atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos, Gestão do Posto de Vendagem de Peixe da 

Vagueira, em Parceria com a DOCAPESCA, S.A., E Gestão e Manutenção dos Espaços Públicos da Zona 

Industrial de Vagos, Posto de Turismo, 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 - ANTECIPAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO – Por 

proposta do Sr. Presidente da Câmara, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, antecipar a realização da 

1ª Reunião ordinária do mês de Agosto, prevista para o dia 14 do referido mês, para o dia 7 à mesma hora, uma vez 

que os documentos necessários à discussão da “Participação do Município no Contrato de Gestão e Constituição da 

Sociedade Gestora de Águas da Região de Aveiro, S.A.”, não chegaram em devido tempo, chegando no dia da 

presente reunião, sendo-nos solicitado, com carácter de urgência a realização a reunião para a análise do referido 

assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  
 

--------- 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 _______________________________________ Coordenadora Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


