
 
 
 
 
 
 

 

  

ACTA Nº 16/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE AGOSTO DE 2009 

 

--------- No dia 7 de Agosto de 2009, pelas quinze horas e vinte e cinco minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

das Neves, e dos Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Eng.º Vítor 

Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues 

Camarneiro, Coordenador Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reunião pelo Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva frade, por se encontrara de férias. ------------------------------ 

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

do dia 24 de Julho de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 6 de 

Agosto de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 92.498,81 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE GESTÃO E CONSTITUIÇÃO DA 

SOCIEDADE GESTORA DE ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A. – Uma vez que a Câmara Municipal e 

a Assembleia Municipal, respectivamente, aprovou e autorizou, quer a Parceria com o Estado Português, quer o 

Contrato de Gestão e Estatutos da Entidade Gestora “Águas da Região de Aveiro, S.A.”, quer a participação do 

Município nesta empresa, quer o dossier técnico com as alterações propostas pela Câmara Municipal, quer o estudo 

de Viabilidade Económico-Financeira e após daquelas datas de aprovação e autorização, ocorreram pequenas 

alterações aos documentos apresentados, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aguardar pelas versões 

definitivas de todos os documentos, para, após, submeter à aprovação da Câmara Municipal e autorização da 

Assembleia Municipal, tão só a ratificação das mesmas alterações. ---------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a câmara Municipal, por unanimidade, conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, para outorgar no contrato da ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., e tudo o mais que for 

necessário outorgar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - 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 o presente auto à Câmara Municipal de Ílhavo, 

que é a entidade competente, uma vez que o terreno se situa no concelho de Ílhavo, de acordo com a informação da 

Fiscalização Municipal, desta Câmara, datada de 27/07/2009. ---------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 295/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 121/09, levantado contra o Sr. Armando Jorge 

Martins Monteiro, residente em Sequeiros – Silva Escura, Sever do Vouga, por proceder à confecção de alimentos, 

utilizando um fogareiro, durante o período critico, de 1 de Julho a 15 de Outubro de 2009, definido pela Portaria 

n.º 678/2009, de 23 de Julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - PARÓQUIA DE S. TIAGO VAGOS - COMISSSÃO ADMINSTRATIVA DA IGREJA – NÚCLEO DO 

LOMBOMEÃO – PEDIDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PINTURA E DOURAMENTO 

DOS RETÁBULOS E AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA IGREJA DO 

LOMBOMEÃO - Presente o ofício da Comissão Administrativa da Igreja – Núcleo do Lombomeão, datado de 

29/07/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado às obras de pintura e douramento dos retábulos 

central e laterais, aquisição de bancos e restauro de imagens. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, cooperar financeiramente para pintura e douramento dos 

retábulos, para conclusão das obras da Igreja do Lombomeão, aquisição de bancos e restauro de imagens. ----------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 22/07/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no 

valor de 600,00 € (seiscentos euros), para fazer face ao pagamento efectuado pela Junta de Freguesia, às duas 

jovens que estiveram ao serviço na tenda da Vagueira no Verão de 2008. -------------------------------------------------- 

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

de Vagos, no valor de 600,00 € (seiscentos euros), para fazer face ao pagamento a duas jovens que estiveram na 

tenda da Vagueira em 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – FORMULAÇÃO DO VALOR FINAL 

DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO – BIBLIOTECA - Presente o ofício n.º 131, de 09/06/2009,do CER – Centro de 

Educação e Recreio de Vagos, a comunicar o valor para a cedência do espaço onde se encontra instalada a 

Biblioteca Municipal, no edifício daquela instituição, propondo a importância de 642,47 €/mês (seiscentos e 



 
 
 
 
 
 

 

quarenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos), valor este referente à ocupação do espaço pela Biblioteca, bem 

como, percentagem com a despesa com luz, limpeza e elevador. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar a renda de 650,00 €/mês (seiscentos e cinquenta 

euros), relativa à instalação e funcionamento da Biblioteca Municipal, ao CER – Centro de Educação e Recreio de 

Vagos incluindo neste valor todos os encargos associados, com efeitos retroactivos a Janeiro de 2009. --------------- 

8 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 24/07/2009 a 

06/08/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - INSTALAÇÕES DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – ESTUDO 

PRÉVIO - Presente o Estudo Prévio das “Instalações de Apoio à Junta de Freguesia de Santo André de Vagos”. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio das “Instalações de Apoio à Junta 

de Freguesia de Santo André de Vagos”, e remeter aos serviços a elaboração do projecto de arquitectura. ------------ 

D - DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS QUE APROVA A ESTRATÉGICA NACIONAL PARA 

A GESTÃO INTEGRADA DA ZONA COSTEIRA - Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, datado de 24/07/2009, que remete o Projecto de Resolução do Conselho de Ministros que 

Aprova a Estratégica Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira. -------------------------------------------------- 

-------- 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 - 10ª 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 10ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 65.000,00 €, 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – AUGUSTO SANTOS ANJOS - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Augusto Santos Anjos, com sede na 

Rua Praia Nova - Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Apoio 

de Praia Completo, sito no referido lugar, denominado “Neptuno”, esteja aberto todos os dias da semana, das 09,0 

horas às 04,00 horas, de 1 de Julho a 30 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------- 

3 - CRISTINA RAQUEL MARTINS VIANA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º 

N.º 10/09 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Cristina Raquel Martins 

Viana, residente na Rua Dr. Mendes Correia Pai, n.º 228, apartado 110, Vagos, que requer certidão de destaque de 

uma parcela de terreno sito na Rua Caneira, no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos. ------------------------------ 

-------- Tendo em consideração que a Junta de Freguesia de Vagos, já procedeu à abertura e alargamento do 

caminho existente, e que hoje serve o prédio objecto de destaque e parcela restante do mesmo, verifica-se que se 

acham cumpridas todas as condições constantes da informação técnica, datada de 25/06/2009. ------------------------- 

-------- Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o destaque. --------------------------- 

4 - ATLETISMO FUTEBOL CLUBE DA CARREGOSA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do 

Atletismo Futebol Clube da Carregosa, a solicitar atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00 € (sete mil 

euros), para fazer face às obras de beneficiação do campo de futebol. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Atletismo Futebol Clube da Carregosa, um 

subsídio no valor de 7.000,00 € (sete mil euros), para fazer face às obras de beneficiação do campo de futebol. ----- 

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

de ouça, datado de 04/08/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 5.943,00 € (cinco mil novecentos 

e quarenta e três euros), destinado à execução das obras de recuperação da Fonte do Rafael em Rio Tinto. ----------- 

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

de 5.943,00 € (cinco mil novecentos e quarenta e três euros), destinado à execução das obras de recuperação da 

Fonte do Rafael em Rio Tinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

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


