
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 21/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2008 

--------- No dia 10 de Outubro de 2008, 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 Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, coma presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da 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 26 de Setembro de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião, pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, por se encontrar numa reunião da SIMRIA 

em Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Outubro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 137.997,06 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----- 

2 - ARMANDO FERREIRA – PEDIDO DE APOIO À EDIÇÃO DA OBRA “MOINHOS DO DISTRITO 

DE AVEIRO” – Presente o ofício de Armando Jorge de Carvalho Ferreira, datado de 25/09/2008, natural de 

Albergaria-a-Velha, membro da TIMS (Sociedade Internacional de Molinologia), membro e colaborador da Rede 

Portuguesa de Moinhos e sócio da ADERAV (Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural 

da Região de Aveiro), a formalizar o pedido de apoio da Autarquia à publicação da obra “Moinhos do Distrito de 

Aveiro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No que concerne ao Concelho de Vagos, este trabalho procura realçar a qualidade e diversidade do seu 

património molinológico, o qual se destaca a nível regional. Resulta de uma profunda investigação do terreno, o 

que levou a percorrer várias freguesias do concelho, onde se encontram retratadas as azenhas, ainda em 

funcionamento, documentada a riqueza dos seus moinhos de vento, com destaque especial para os últimos 

exemplares dos famosos moinhos gandareses, destacados os valiosos vestígios de uma rara atafona de transmissão 

indirecta, além do registo das memórias dos moinhos de armação e seus construtores. ----------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 100 livros ao preço de 20,00 €/cada, com IVA 

incluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MAIS VAGOS, S.A. – GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS – TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS À INSTALAÇÃO DA EMPRESA – PLAFESA – PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL, 

LDA. - Presente o ofício da Mais Vagos, S.A., datado de 24/09/2008, a informar que tendo celebrado contrato de 

promessa de compra e venda com a empresa mencionada em epígrafe, para a sua futura instalação no Parque 

Empresarial do Fontão, expõe o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- A área de terreno vendida, situa-se na Zona A, zona de extracção de inertes; ------------------------- 

- Actualmente esta mesma zona serve de depósito a todo o tipo de resíduos; --------------------------- 

- A Mais Vagos, S.A., assumiu a realização dos trabalhos de terraplanagem do terreno. -------------- 

-------- Solicita autorização à realização dos trabalhos de remoção da terra vegetal, resíduos depositados e 

terraplanagem à cota que for indicada. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Tendo em consideração os seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------- 

1. A requerente, sociedade em que o Município de Vagos é detentor de posição social maioritária, é 

proprietária de vários prédios rústicos, outrora terrenos a mato e pinhal, sitos no lugar denominado da 

Quinta dos Clérigos, da freguesia de Soza, com uma área de 10 hectares, afectos ao regime florestal; ------ 

2. Na década de oitenta, a Câmara Municipal de Vagos autorizou no local a exploração de massas minerais à 

sociedade “Juliões e Juliões – Materiais de Construção, Lda.”, que aí se manteve, tendo cedido terrenos, 

direitos e ónus, que sob os mesmos impendiam, à requerente, em acordo de permuta, para que aí a 

requerente desenvolvesse e gerisse a construção de parque empresarial; ----------------------------------------- 

3. A requerente, recentemente, vinculou-se com a sociedade Plafesa a ceder-lhe 5 hectares dessa área em 

condições de aí instalar a sua nova unidade industrial; -------------------------------------------------------------- 

4. Aquele espaço foi afectado por vários factos, a saber, que ocorreram pela ordem seguinte: ------------------- 

a) Exploração de inertes até 2003; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Localização do estaleiro da empresa adjudicatária da construção da estrada A-17, a “Mota & 

Engil, SA”, desde 2003/2005, tendo revertido a favor do senhorio todos os materiais inertes aí 

deixados, em monte, pela arrendatária como forma de compensação pelas rendas em dívida; ----- 

c) Obrigação de adaptação da exploração à nova legislação em vigor, com introdução PARP; ------- 

d) Procedimento judicial promovido pela Junta de Freguesia de Soza, que terminou com a 

obrigação de partilha de inertes; ------------------------------------------------------------------------------ 

e) Previsão de localização do Parque Empresarial de Soza, promovida pela autarquia no âmbito da 

revisão do Plano Director Municipal; ----------------------------------------------------------------------- 

f) Outorga de contrato de permuta e urbanização da área afecta ao Parque Empresarial da sociedade 



 
 
 
 
 
 

 

“MaisVagos, SA”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Abandono da pedreira e entrega à requerente, sem execução de PARP, e caducidade da Licença 

de Exploração; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Alienação da requerente à Plafesa de terrenos devidamente preparados para instalar unidade 

industrial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) A Plafesa apresentou na Câmara Municipal de Vagos o competente projecto; ------------------------ 

j) O Município deu início a elaboração do Plano de Pormenor e respectivo Loteamento. -------------- 

5. Dando cumprimento aos contratos outorgados, aos objectivos para que foi criada pelo Município e 

cumprimento do interesse público subjacente, requereu autorização para recuperar a zona, nos termos da 

proposta do Plano de Pormenor em elaboração e aprovação para aquela parcela do parque empresarial. ---- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: ---------------------------- 

1. Nos termos artigo 1º, n.º 1, alínea b) do D.L. n.º 139/89 de 28 de Abril, autorizar a requalificação e 

regularização do solo e, eventual, aproveitamento de inertes sobrantes; ------------------------------------------ 

Nos termos artigo 2º, n.º 1, alínea b) do D.L. n.º 139/89 de 28 de Abril, autorizar a requerente a dar início, desde já, 

àquelas acções preparatórias consequência dos projectos que serão licenciados, em devido tempo, a favor da 

Plafesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – APOIO FINANCEIRO PARA INSTALAÇÃO DA 

CRECHE NA ZIV – Presente o ofício da santa Casa da Misericórdia de Vagos, datado de 25/09/2008, solicita 

apoio financeiro para a realização da instalação da Creche, no Equipamento de Apoio Social e Administrativo da 

Zona Industrial de Vagos, no montante de 21.094,52 € (vinte e um mil noventa e quatro euros e cinquenta e dois 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, sendo 

apreciado no inicio do ano 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2008/2009 – BRIAN FERNANDO SILVA 

FERREIRA – Presente o requerimento de Brian Fernando Silva Ferreira, residente na Rua da Capela, n.º 10, no 

lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, que frequenta o 10º Ano, no Curso Tecnológico de Desporto, na Escola 

Secundária Dr. Jaime Magalhães, em Aveiro, e vem solicitar o reembolso de 50 % das despesas efectuadas com o 

seu transporte escolar, uma vez que optou por se matricular na referida escola, apesar do curso existir na Escola 

Secundária de Ílhavo, dado que possui familiares naquela cidade onde pretende almoçar. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera por unanimidade, efectuar o pagamento de 25 % do valor do passe para o ano 

lectivo de 2008/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2008/2009 – CELSO FILIPE ANDRADE ALMEIDA 



  

– Presente o requerimento de Celso Filipe Andrade Almeida, residente na Rua da Capela, n.º 43, no lugar de 

Salgueiro, freguesia de Soza, que frequenta o 10º Ano, no Curso Ciências e Tecnologia, na Escola José Estevão, 

em Aveiro, e vem solicitar o reembolso de 50 % das despesas efectuadas com o seu transporte escolar, uma vez 

que por motivo de não existir transporte directo de Salgueiro para Ílhavo optou por se matricular Aveiro. ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera por unanimidade, efectuar o pagamento de 25 % do valor do passe para o ano 

lectivo de 2008/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS MARCA MITSUBISHI CANTER, 

ATRAVÉS DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO – Por deliberação de 26 de Setembro findo a Câmara 

Municipal decidiu adquirir à Mitsubishi Motor uma viatura Mitsubishi Canter através da Central de Compras do 

Estado, com base numa proposta datada de 18/01/2008. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Após comunicação à firma veio esta apresentar nova proposta, datada de 30/09/2008, motivada pela descida 

de preço da viatura em causa, pelo que se delibera, por unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------- 

1. Revogar a deliberação de 26/09/2008, com referência à aquisição da viatura Mitsubishi Canter; - 

Adquirir à firma Mitsubishi Motor, uma viatura Mitsubishi Canter FB 83 BE4WLEA3 3CD13 Cabine Dupla 

(125CV E4), através da Central de Compras do Estado, contrato n.º 412 045 (n.º de ordem 446), pelo preço de 25. 

924,20 €, conforme proposta apresentada e datada de 30/09/2008. ----------------------------------------------------------- 

8 - DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE ESTRADA – 

Seguidamente foi presente o ofício de David José Cristo Cerqueira, residente na Rua do Lobato, em Ouca, que em 

resposta ao nosso ofício n.º 8766, datado de 03/09/2008, no qual se notifica o requerente da deliberação da Câmara 

Municipal do dia 28/08/2008 tomada sobre o assunto mencionado em epígrafe, onde reafirma a sua posição sobre o 

alargamento da estrada e a respectiva ocupação ilegal de terreno e a informar que caso a Autarquia não proceda à 

construção do muro de suporte de terras recorrerá aos meios judiciais competentes para a resolução do assunto. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter a deliberação tomada em reunião de 28/08/2008. -- 

9 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 64 – NAUTINFORME-FORMAÇÃO, CONSULTORIA E 

ASSISTÊNCIA NAUTICA, LDA – Presente o ofício datado 01/10/2008, da firma mencionada em epígrafe, em 

resposta à notificação efectuada através do nosso ofício n.º 9485, de 25/09/2008, com referência à deliberação do 

dia 12/09/2008, informa que o projecto para construção das instalações a levar efeito no lote 64, da Zona Industrial 

de Vagos, está em fase de elaboração, pelo que solicitam prorrogação da entrega do mesmo, até 15/11/2008. --------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação de prazo de apresentação 

do projecto até ao dia de 15/11/2008, e informar a requerente, de que se o mesmo não der entrada nos Serviços de 

Urbanismo até esta data, a Câmara Municipal deliberará revogar a escritura de compra e venda conforme o 

definido em reunião de 12/09/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 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 12ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 326.000,00 € €, 

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

11 - 8ª 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 8ª 

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

170.00,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - 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 26/09/2008 a 

09/10/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

13 – 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 - REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – PROC.º N.º 6.2.2-05/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em 

epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 22/09/2008. ----------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

2 - REPARAÇÃO NA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE PONTE DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2 – 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. -------------------------------------- 

3 - ALCATROAMENTOS NA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-09/2008 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DE EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória 



  

da obra mencionada em epígrafe, e a conta final da empreitada. --------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória e a conta final da referida 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-10/2008 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DE EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória 

da obra mencionada em epígrafe, e a conta final da empreitada. --------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória e a conta final da referida 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROC.º N.º 6.2.2-07/2007 – PROPOSTA DE 

TRABALHOS A MAIS N.º 2 – Presente a informação técnica datada de 26/09/2008, a informar que na obra 

“Estações Elevatórias no Boco e Ouca”, vão existir trabalhos a mais no valor de 3.494,66 € (três mil quatrocentos e 

noventa e quatro euros e sessenta e seis cêntimos), os quais tem origem na alteração da implantação no terreno na 

Estação Elevatória n.º 2 e no facto do projecto das instalações eléctricas apresentar diferenças entre as peças 

desenhadas e o mapa de quantidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar ao trabalhos a mais no valor de 3.494, 66 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica datada de 26/09/2008 e dispensar o estudo a realizar por entidade 

externa independente de acordo com o previsto no n.º 3, do artigo 45.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. ---

6 - REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – PROC.º N.º 6.2.2-05/2008 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em 

epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 28/09/2008. ----------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

7 - RUA DA FONTE – VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL DE EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória bem com a conta final da obra mencionada 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória e a conta final da referida 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - CONCURSO PÚBLICO, PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE 

CALVÃO – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – Presente a acta 

n.º 5 (cinco) do Júri do concurso mencionado em epígrafe, datada de 02/10/2008 que inclui o Relatório Final 

previsto no artigo 28.º do Programa de Concurso. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Relatório Final do concurso, autorizar a despesa 

e ordenar a publicitação do mesmo, incluindo os respectivos anexos, na página de Internet do Município. ------------



 
 
 
 
 
 

 

9 - PRIO ADVANCED FUELS, S. A. – DESVIO DO TRAÇADO DE CONDUTAS DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE ACESSO À ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE VAGOS – Presente o ofício da firma mencionada 

em epígrafe, registado na Câmara Municipal no dia 07/10/2008, que anexa solução final referente ao desvio do 

traçado da conduta de acesso à Estação Elevatória da SIMRIA, uma vez que a conduta a desviar passa pelo terreno 

onde a Prio Advanced Fuels, S.A., pretende levar acabo a construção do Posto de Abastecimento de Combustíveis 

e que o referido desvio será efectuado em concordância com as condições técnicas da Câmara Municipal. ----------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o desvio da conduta conforme solução apresentada 

pela firma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – CONTRATO ESCRITO DA 

EMPREITADA – APROVAÇÃO DA MINUTA – Foi presente a minuta do contrato escrito a celebrar com a 

firma Alberto Couto Alves, S.A., para a empreitada de “Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos”, no 

valor de 651.497,60 € (seiscentos e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos) 

mais IVA, documento que se dá aqui por integralmente reproduzido. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dela tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, aprovar a referida minuta e 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar no contrato em nome do Município. ------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - LEONEL DE JESUS DOS SANTOS E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 3/91 – 

Presente o processo de loteamento n.º 3/91, de que requerente Leonel de Jesus dos Santos, residente na Rua do 

Catarino, lugar da Gafanha da Boa-Hora, que solicita a recepção provisória das obras de urbanização relativas à 

alteração do loteamento, bem como a libertação da garantia bancária. -------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória das obras de 

urbanização, datado de 16/09/2008, e reduzir a caução para o valor de 440,42 € (quatrocentos e quarenta euros e 

quarenta e dois cêntimos), correspondente a 10% do valor da mesma, mantendo-se este valor até à recepção 

definitiva das obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CAPELA & JESUS, IMOBILIÁRIA, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 14/2006 – 

Presente o processo de loteamento n.º 14/2006, de que requerente Capela & Jesus, Imobiliária, Lda., com sede na 

Rua Sá Carneiro, 14, r/chão, Lameiro da Serra, que solicita a recepção provisória das obras de urbanização 

relativas ao loteamento, bem como a redução da garantia bancária. ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória das obras de 

urbanização, datado de 16/09/2008, e reduzir a caução para o valor de 1.525,44 € (mil quinhentos e vinte e vinte e 

cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), correspondente a 10% do valor da mesma, mantendo-se este valor até à 

recepção definitiva das obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

3 - VIVER VAGOS, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 09/2006 – Presente o processo de 

loteamento de que é requerente a firma Viver Vagos, Lda, com sede nos Edifícios Terraços da Ria, em Vagos, vem 

solicitar a aprovação da alteração ao loteamento do terreno sito na Rua de S. João, em Vagos. ------------------------- 

Requer ainda que no cálculo das taxas de urbanização seja tido em conta o facto de o prédio a lotear ter sido 

objecto de várias cedências de área, sempre sem quaisquer contrapartidas, pelo que resulta que para além das áreas 

referidas no processo, deveria ainda ser considerada, pelos menos, uma área de 650 m2 correspondente a cedências 

para alargamento da Rua de S. João. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento e consignar que a área 

de 650 m2, já cedida aquando do alargamento da Rua do S. João, seja considerada em dedução ao valor das taxas 

aplicar no loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ENVOLVENTES DA SANTA CASA – VEDAÇÃO 

– Presente o ofício referência 801668, datado de 25 de Setembro findo, da Santa Casa de Misericórdia de Vagos 

onde é manifestada a preocupação com a vulnerabilidade a que estão sujeitas as instalações e, acima de tudo, as 

crianças, jovens e idosos que habitam e frequentam diariamente a instituição. Informam ainda que a falta de 

vedação é consequência da deliberação do Executivo tomada em reunião de 28/09/2007, e que procederão à 

vedação da propriedade, ainda que provisoriamente, pelo actuais limites, caso até 15 de Novembro não estejam 

criadas condições para o fazer pelos novos limites. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para 

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

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 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONÓMICOS – 1º CICLO – ANO LECTIVO 2008/2009 – 

SEGUNDAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSÍDIO ESCOLAR – 

Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 08/10/2008, a informar 

que em conformidade com o estabelecido no despacho n.º 20.956/2008, publicado no Diário da Republica em 

12/08/2008, e ainda das orientações emanadas pela DREC e pela Associação Nacional de Município s Portugueses, 

foi dado aos encarregados de educação dos alunos, a possibilidade de reclamarem do escalão já atribuído na 1ª fase 

das candidaturas ou de se candidatarem, apresentando, documento que lhe foi enviados pela Segurança Social, e 

que confirmava o escalão em que o aluno deveria ser posicionado. ---------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- No prazo de reclamação foram entregues no Serviços de Acção Social, 197 pedidos, que incluem situações 

de alteração e novas candidaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, resulta que, desta avaliação beneficiam ainda do escalão A 69 alunos, com o subsídio de 45,00 

€/cada, e do escalão B 108 alunos com o subsídio de 30,00 €/cada, e ainda 20 alunos que foram reposicionados no 

escalão A pelo que tem a receber a mais 15,00 €/cada. -------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e de acordo com a informação referida, atribuir o subsídio 

para auxílios económicos aos alunos constantes da listagem anexa à informação, sendo 69 alunos posicionados no 

escalão A (45,00 €/cada), 108 alunos posicionados no escalão B (30,00 €/cada), e, reposicionar no escalão A 20 

alunos, para os quais será atribuído o valor de 15,00 €/cada (passagem do escalão B para o escalão A) perfazendo, 

assim, uma importância de 6.645,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA COLOCAÇÃO DE PESSOAL NÃO DOCENTE NAS ESCOLAS 

DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir às instituições 

abaixo mencionadas, subsídios para fazer face às despesas com a colocação de pessoal não docente nas Escolas do 

1º CEB (pessoal auxiliar e tarefeiras), conforme abaixo indicado: ----------------------------------------------------------- 

1. Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1º CEB de Vagos: ------------------------------ 

• 3.726,00 €, para colocação de tarefeiras, serviço e de refeições; --------------------------------------------- 

• 70,17 €, para reforço de seguro de acidentes de trabalhos. ---------------------------------------------------- 

2. Associação Boa-Hora: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1.395,00 €, para reforço do horário de tarefeira que efectua acompanhamento de aluno com 

necessidades educativas especiais. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Santa Casa da Misericórdia de Vagos: --------------------------------------------------------------------------------- 

• 1.643,00 €, para colocação de tarefeira na Escola de Vagos. --------------------------------------------- 

3 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB 2,3 DR. JOÃO ROCHA (PAI) 

– PROJECTO DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado 

de 09/10/2008, no qual é dado a conhecer que a Associação pretende, para o ano lectivo 2008/2009, levar a efeito 

um projecto de ocupação de tempos de livres, após o final das aulas, destinando-se essencialmente aos alunos que 

terminam as suas aulas às 16:50 horas e apenas tem transporte às 19:00 horas. -------------------------------------------- 

-------- O projecto inclui actividades de teatro, capoeira, wing chun kung fu, badmington e hip hop, e para que 

possam levar a efeito, solicitam a atribuição de um subsídio, por parte da Câmara Municipal, destinado a fazer face 

às despesas com a sua execução. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.875,00 € (mil oitocentos 

e setenta e cinco euros), correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2008, devendo a Associação, se 



  

assim o entender, solicitar novo pedido no início de 2009. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Ás 16:45 horas, ausentou-se da Sala de Reuniões a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por 

motivos pessoais. As deliberações que se seguem, passam a não contar com a participação e votação da Sr.ª 

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – Presente o ofício da Associação supramencionada que anexa proposta de 

alteração da arquitectura do Pavilhão Gimnodesportivo. -----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta de alteração de arquitectura. ---- 

5 - ALARGAMENTO DA RUA DA ALEGRIA, EM VAGOS – TERRENO PERTENCENTE A AGRIPINO 

DA ROCHA DOMINGUES – Deliberou a Câmara Municipal em 13/06/2008, adquirir a Agripino da Rocha 

Domingues, residente na Avenida João Grave, em Vagos, um terreno, inscrito na matriz rústico sob o n.º 702, em 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o terreno se destina ao alargamento da Rua da Alegria, em Vagos, e que o 

proprietário de momento não consegue apresentar o documento de posse necessário para a outorga da escritura e à 

urgência que a Autarquia tem em proceder ao referido alargamento, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Revogar a deliberação acima mencionada pelas razões expostas; -------------------------------------------------- 

2. Indemnizar o Sr. Agripino da Rocha Domingues, pela ocupação do terreno necessário ao alargamento da 

Rua da Alegria (artigo rústico n.º 702, em Vagos), pelo valor de 5.000,00 €; ------------------------------------ 

3. Informar o referido senhor que após proceder à correcção da documentação de posse do terreno, deverá 

apresentar a mesma na Câmara Municipal, para posterior outorga da escritura de compra e venda, 

considerando-se o valor da indemnização o preço do terreno. ------------------------------------------------------ 

6 - PLANO ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO DA 

VILA DE VAGOS – Foi presente à Câmara Municipal o Plano supra mencionado, o qual se dá aqui por 

integralmente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do mesmo e delibera, por unanimidade, aprovar o referido 

Plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - LIDIA DOMINGUES ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 74/08 – Presente o pedido de 

informação prévia n.º 74/08, de que é requerente Lídia Domingues Almeida, residente na Rua das Tapadinhas, n.º 

2, lugar e freguesia de Calvão, que solicita informação sobre a construção de edificação para comércio, habitação e 

muros, no lugar acima referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

expostas pela E.P. – Estradas de Portugal, E.P.E. – Direcção de Estradas de Aveiro e pelas que resultarem da 



 
 
 
 
 
 

 

consulta a efectuar face ao parecer técnico datado de 08/10/2008. ----------------------------------------------------------- 

8 - PRIO ADVANCED FUELS, S.A. – PROCESSO DE OBRAS N.º 104/08 – Presente o processo de obras n.º 

104/08, de que é requerente a firma mencionada em epígrafe, com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, 

concelho de Oliveira de Frades, a solicitar o licenciamento de uma “Área de Serviço” a construir à margem da E.N. 

333, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------- 

1. A provar o projecto de arquitectura nas condições da informação técnica datada de 08/10/2008 e, nas 

condições que as entidades vierem a colocar, concedendo prazo de 6 meses para apresentação de todas as 

especialidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar o valor do seguro da caução proposto pela requerente; --------------------------------------------------- 

3. Remeter o processo às entidades para parecer; ----------------------------------------------------------------------- 

4. Autorizar a requerente a dar início aos trabalhos preparatórios necessários à execução da construção 

principal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Solicitar aos serviços que preparem processo para destaque da parcela objecto de direito de superfície. ---- 

--------- 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 dezassete horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


