
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 17/13, de 16 de JULHO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 17/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE JULHO DE 2013 

 

--------- No dia 16 de julho de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª 

Albina Maria Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, dr. Marco António 

Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e eng. Hélder Bruno 

Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, assistente técnica. -------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15 horas e 15 minutos. ---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a ata número 16/13 da reunião da Câmara Municipal do dia 2 de julho. Uma vez que o texto da mesma 

tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal 

como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente 

reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre: ---------------------------------------------------------- 

1 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JULHO ------------------------------------------------------ 

Submetido o assunto à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os 

mesmos fossem colocados à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ----------------------------------------- 

2 - Usou a palavra a senhora Vereadora dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro para solicitar informações sobre a 

possível existência de projeto para o Largo da Carregosa e caso o mesmo exista gostaria de o consultar. -------------- 
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O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por convenientes sobre o assunto e esclareceu 

ainda que não existe nenhum projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - O senhor Vereador, dr. Paulo Ramos trouxe à discussão a abordagem do Município de Vagos ao Quadro 

Comum de Investimentos da Região de Aveiro – QCIRA, questionando se a Câmara Municipal abre procedimento 

concursal para o projeto de criação Incubadora Industrial e Serviços Partilhados. O senhor Vereador propõe a 

abertura de um gabinete com experiência neste sector que executasse o projeto atrás referido. -------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal de Vagos não tem capacidade para a abertura 

desta candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de julho de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 447.602,72 € (quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dois euros e setenta e dois cêntimos). -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – SEMANA CULTURAL E GASTRONOMIA - PEDIDO DE 

ISENÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício nº 64, da Junta de Freguesia de Vagos, datado de 14 de junho 2013, a solicitar a isenção do 

pagamento das taxas para a Semana Cultural e Gastronomia nos dias 8,9,10 e 11 do mês de agosto, na Praça 

da Corredoura na Vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 28 de junho 2013, que deferiu o pedido de isenção de taxas. ------------------------- 

Deve a Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – REQUERIMENTO PARA AUDIÇÃO SOBRE 

ENCERRAMENTO DE ESTAÇÕES DE CORREIO ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento do e-mail do Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, 

senhor Pedro Ramos, datado do dia 21 de junho de 2013, no qual anexa requerimento do GP – PCP para 

audições na CEOP sobre privatização dos CTT e encerramento estações de correio. ----------------------------------- 
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Deve a Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.--------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – RECLAMAÇÃO RSU - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – MÁRIO ROCHA SILVA – VAGOS ----- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reclamação do senhor Mário Rocha Silva, datada de 02 de abril de 2013, proprietário de um terreno na 

Senhora de Vagos, com ramal de abastecimento de água, reclama o facto de lhe estar a ser cobrado, 

desde abril de 2012, uma taxa de RSU; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDGI, eng. Jorge Almeida, datada de 21 de junho de 2013; -------------------------- 

Tendo em consideração as informações técnicas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido do requerente, autorizar a devolução das quantias indevidamente cobradas e notificar a ADRA para não 

promover a cobrança neste código de cliente nº 01059157 e código local nº 6127924. --------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – PLANO ALTERNATIVA SAÚDE (PAS) – ASSINATURA DA ADENDA AO PROTOCOLO DE 

PARCERIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, dr.ª Lina Ferreira, 

datada de 09 de julho 2013 sobre pedido de mudança de instalações;------------------------------------------- 

• Adenda ao Protocolo de Parceria a outorgar entre o Município de Vagos, PAS – Associação de 

Solidariedade Social/ Plano Alternativa Saúde e a SCMV – Santa Casa da Misericórdia de Vagos, que 

aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais. ------- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA E REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO DO MUNICIPIO DE 

VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – a) Tendo em consideração, apesar de se ter dado inicio ao procedimento para aquisição de serviços de 

advocacia e representação do município em juízo para a maioria dos processos em curso, e para aqueles que no 

âmbito da futura prestação de serviços puderem ocorrer, que o município foi notificado para contestar ação de 

impugnação judicial movida pela Licínio Ramos Lda. e contra eleger no recurso apresentado pela Encobarra – 
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Engenharia e Construções, Lda., nos processos que correm termos no Tribunal Administrativo Fiscal de Aveiro 

(TAFA) e que estes prazos terminam em meados de setembro e, que o procedimento promovido correndo os 

seus tramites normais poderá não estar concluído em tempo próprio e adequado à apresentação daquelas duas 

peças processuais a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir por ajustes diretos até cinco mil 

euros a prestação daqueles serviços para aqueles dois processos (proc.ºs n.ºs 549/2012 – Encobarra – Engenharia 

e Construções, Lda., e 395/2013 – Licínio Ramos Lda.), a uma das sociedades já contratada dentro dos limites 

legais previstos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, autorizar para aqueles dois processos e pelos montantes propostos o ajuste direto à Sociedade 

Luis Laureano Santos e Associados – Sociedade de Advogados desentranhando estes do procedimento 

“genérico” que se apresenta para parecer prévio vinculativo. --------------------------------------------------------------- 

6 – b) Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de serviço de advocacia e representação em juízo do município de Vagos. ---------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira - Aprovisionamento, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR CONJUNTO DAS 

AZENHAS DO BOCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de serviço para elaboração do Plano de Pormenor conjunto das Azenhas do Boco. ------------------------- 

Deve a Divisão Financeira - Aprovisionamento, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL ---- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) Divisão Financeira, sobre o assunto 
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supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de prestação de serviço de assessoria na área de serviço social, devendo o contrato prever uma cláusula 

de rescisão automática por força da ocupação de lugar idêntico por constituição de relação jurídica de emprego 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira – Aprovisionamento, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – JUNTA REGIONAL DE 

AVEIRO – ACAREG/2009 – COMPROMISSO Nº2941 ---------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício do Corpo Nacional de Escutas, datado de 22 de fevereiro de 2013, a solicitar subsídio para 

pagamento de camião de madeira para as principais construções e infra estruturas daquele 

acampamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 2941, datada de 11 de julho de 2013; --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 2.460,00€ (dois mil quatrocentos e 

sessenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – FILARMÓNICA VAGUENSE – COMPROMISSO Nº 2952 ---------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Filarmónica Vaguense, datado de 27 de março de 2013, a solicitar subsídio; --------------------- 

• Informação de compromisso nº 2952, datada de 12 de julho de 2013; ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 11.000,00€ (onze mil euros). ----------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – ABORDAGEM DO MUNICIPIO DE VAGOS AO QUADRO COMUM DE INVESTIMENTOS DA 

REGIÃO DE AVEIRO – QCIRA -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao Quadro Comum de Investimentos da 

Região de Aveiro - QCIRA e, aprovar a Abordagem do Município de Vagos, o qual se dá aqui como 
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inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------- 

Pelo senhor Vereador dr. Paulo Ramos foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“PROJETOS ESTRUTURANTES A INCLUIR NO QCIRA PROJETOS - Projeto de uma área de acolhimento 

empresarial no Parque Empresarial de Soza, incluindo uma área de serviços partilhados, infra-estruturação e 

Incubadora Industrial para até 12 empresas start-ups das áreas industriais com forte componente tecnológica. - 

IDEIAS - Associação de desenvolvimento da Gândara, incluindo os municípios de Vagos, Ilhavo e Mira, com o 

objectivo de contribuir para o desenvolvimento da actividade económica e sócio-cultural desta região litoral 

(Gândara), e de dinamizar sinergias, projectos estratégicos conjuntos e pequenas iniciativas empresariais e de 

cariz social desta região, focados nos seus recursos autóctones, como seja a ria, a floresta, entre outros. 

Pretende-se a criação de toda uma política de “branding” dos produtos de origem gandaresa, com uma marca 

“umbrela” e um conjunto se submarcas de produtos e recursos agrícolas, agro-industriais, alimentares e 

industriais, para além da ligação à hotelaria e restauração de origem gandaresa. Pretende-se criar o selo 

identitário dos produtos de excelência desta bela região. ------------------------------------------------------------------- 

Esta associação deve candidatar-se a gerir para esta região os fundos de desenvolvimento regional, vulgo 

Abordagem Leader, como Grupo de Ação local.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA E 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2013 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 

6ª alteração ao orçamento de despesa do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante de 135.500,00€ (cento e trinta e cinco mil e quinhentos euros), e ainda ratificar a 4ª alteração ao PPI 

(Plano Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 2 folhas, assinados e rubricados pela 

Câmara Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos 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 redação do Decreto-Lei 

nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------ 
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Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, e da Divisão Administrativa e 

Jurídica (Expediente Geral), no período de 27 de junho a 10 de julho e de 28 de junho a 10 de julho 

respetivamente, todos de 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS NA AV. JOÃO GRAVE – VAGOS - POAL – 

PAVIMENTAÇÕES E OBRAS ACESSÓRIAS, SA – CANCELAMENTO DE GARANTIAS ---------------- 

Presente comunicação da empresa POAL, representada pelo senhor Gualter Teixeira, datada de 06 de junho de 

2012 a solicitar o cancelamento das garantias bancárias. -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia para 

esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM COVÃO DO LOBO E DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS NO BOCO E OUCA – 2 ª FASE – PROCESSOS NºS 6.2.2. - 08 /2007 E 01/2008 ----- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor Chefe de Divisão de Gestão de Infraestruturas, eng.º Jorge Almeida, datada de 09 

de julho de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de receção provisória, datado de 29 de dezembro de 2011, da obra “Rede de Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais em Covão do Lobo” --------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de receção provisória parcial, datado de 28 de outubro de 2011 da obra “Rede de Drenagem de 

Águas Pluviais em Boco e Ouca – 2ª fase” ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória e o Auto de Receção 

Provisória Parcial das obras em epígrafe, e recebê-las provisoriamente. -------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – CORREÇÃO MATERIAL AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS ---------------------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Gestão Urbanística, datada de 9 de julho 2013, a informar que no decorrer da 

implementação do Plano de Urbanização de Vagos surgiu a necessidade de efetuar uma pequena 

correção material ao zonamento do plano, numa área que se localiza em espaço urbano na transição de 

duas zonas, definidas em plano como “Zona Verde de Lazer e Recreio” e como “Zona de Expansão de 

Baixa Densidade de Vagos”. Esta correção visa minorar desfasamentos resultantes da transposição de 

escala e garantir que o zonamento se adequa melhor ao cadastro existente. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a correção material ao Plano de Urbanização de 

Vagos, sendo esta comunicada à Assembleia Municipal de Vagos e à CCDR/C e posteriormente publicada na 2.ª 

série do Diário da Republica, de acordo com o n-º 2 e nº3 do artigo 97.º-A, do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – FEPICOP – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS - ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS - LICENCIAMENTO MUNICIPAL – 2013 ---------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação, via e-mail, da FEPICOP, de 18 de junho de 2013, ----------------------------------------------- 

• Informação da senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, de 19 de junho 2013;---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e por proposta do senhor Presidente, manter os valores para as 

estimativas orçamentais, em vigor desde 1 de janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – MANUEL SANTOS EUSÉBIO NOVO – PROC.º 6/10 – VAGOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em sequência das deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de 04 e 28 de junho de 2013, 

respetivamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o presente processo à Chefe de 

Divisão de Gestão Urbanística, para dar seguimento ao mesmo, notificando o proprietário das referidas 

deliberações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – MAIKOL ALMEIDA SIMÕES E OSCAR JOÃO ALMEIDA BRANCO - OBRAS PARTICULARES 

- PROC.º N.º 238//79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior senhor arquiteto Manuel Tavares, datada de 14 de junho de 2013; ------- 

• Despacho de concordância com a informação prestada da senhora CDGU, datada de 14 de junho de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao presente loteamento de acordo com as 

informações supra identificadas, com cedência da área proposta de 228m², e a taxa de compensação pela não 

cedência, de 1221m², de área para espaços verdes de utilização coletiva, equipamento de utilização coletiva e 

estacionamento. Mais deliberou notificar o requerente a apresentar os projetos de obras de urbanização. ----------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO DE VAGOS CRL – PROCESSO N.º 164/76 – 

CABECINHAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Vagos, datada de 31 de maio de 2013; ----------------- 

• Parecer jurídico do técnico superior da DAJ, dr. Pedro Samagaio, datado de 18 de junho de 2013; ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do presente procedimento, nos termos 

do nº 6 do artº 20º do RJUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JOÃO CAPELA SIMÕES – PROCESSO N.º 189/08 – VIGIA ---------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Exposição datada de 21 de maio de 2013, sobre a deliberação da reunião de câmara nº 28/12, de 20 de 

novembro de 2012, a requerer reapreciação do parecer emitido, nomeadamente que seja mantido o 

muro na Rua 25 de abril; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, senhor arquiteto Manuel Tavares, datada de 14 de junho de 2013; ------- 

• Despacho de concordância com a informação prestada, da senhora CDGU, datada de 14 de junho de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos.--------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – PLANO DE PORMENOR – PARCELA B DO PES – UTILIZAÇÃO NÃO AGRICOLA DE SOLOS – 

DECLARAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL ------------------ 

Tendo em consideração que se encontra em elaboração o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – 

Parcela B, em conformidade com o definido no PDM de Vagos; ---------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração a proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal que representa a 

intenção de localização de uma nova empresa no Parque Empresarial de Soza, conforme anexo I; ------------------ 

Tendo em consideração que se trata de um projeto de investimento prioritário, inovador a nível nacional, de 

produção de chapa lacada, que contribuirá decisivamente para a consolidação do cluster dos produtos metálicos, 

empregando, em mão de obra qualificada e ou a qualificar, cerca de 100 trabalhadores; ------------------------------- 

Tendo em consideração que o projeto exige um edificado com características espaciais específicas, a instalar em 

parcela industrial de grande dimensão, com cerca de 4 hectares, fator que foi preponderante na opção da empresa 

pela instalação no Parque Empresarial de Soza Parcela B, pois este oferece condições espaciais únicas na região;  

Tendo em consideração que se concluíram com sucesso as negociações entre representantes da empresa titular 

do projeto industrial, Steel Materials, Lda., e a proprietária Mais Vagos, e nos foi comunicado da necessidade de 

ocupação dos solos para efeitos de preparação do terreno para a futura edificação; ------------------------------------- 

No sentido de captar e promover este investimento prioritário em Vagos, de potenciar a criação avolumada de 

emprego local, de reforçar na região o cluster dos produtos metálicos, de atrair novas empresas complementares 

para o Parque Empresarial de Soza, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal, para efeito de utilização não agrícola de solos, o reconhecimento do interesse público municipal do 

projeto em referência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, introduziu o novo ponto que passou a ser de imediato objeto 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 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JULHO -------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor CDF, dr. Nuno André, de 15 de julho de 2013, sobre a necessidade do aumento 

temporário em fundos disponíveis no montante de 300.000.00€ (trezentos mil euros), por conta das receitas 

próprias de novembro 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) e de dezembro, 150.000,00€ (cento e cinquenta 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 17/13, de 16 de JULHO, da Câmara Municipal de Vagos 

mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da 

informação supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À D.F. para procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não houve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, 

nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim 

Carla Manuela Castro Sarabando, assistente técnica, tendo terminado a reunião às 18 horas e 50 minutos. ------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

 

____________________________________________ 

 

 


