
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 24/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2008 

--------- No dia 14 de Novembro 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 Presidente 

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

Neves, e dos Senhores Vereadores, Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel Augusto Silva Frade, Eng.º Victor 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas 

pelos Srs. Vereadores Dr. Manuel Augusto da Silva Frade e Eng.º Vítor Oliveira Santos, à reunião extraordinária do 

dia 5 de Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, justificar a falta dada à presente reunião pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar numa reunião, em representação do Município, com a DREC. ------------- 

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

reunião do dia 24 de Outubro de 2008 e, por maioria, a acta da reunião do dia 5 de Novembro de 2008, com a 4 

votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Sr. Fernando Ferreira Capela), e 2 abstenções (do 

Eng.º Vítor Oliveira Santos e Dr. Manuel Augusto da Silva Frade). ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de 

Novembro, o qual acusa um saldo em dinheiro de 74.010,24 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ---- 

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Portaria n.º 1268/2008, de 6 de Novembro – Define o modelo e requisitos do livro de obra e fixa as 

características do livro de obra electrónico. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 330/08 EPNA, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda Nacional 

Republicana de Aveiro, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 192/08, levantado contra o Sr. 

Eduardo Sarabando, residente na Travessa Padre Vicente Maria Rocha, n.º 120, na vila de Vagos, por proceder a 

uma queima de sobrantes agrícolas, durante o período crítico, sem se encontrar licenciado para o efeito. ------------- 



 

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

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

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

Presente o ofício nº 287/08 EPNA, datado de 28/09/2008, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete o auto de contra-ordenação n.º 161/08, levantado 

contra o Sr. António da Silva Simões, residente na Rua do Canto, n.º 19, lugar e freguesia de Ouca, por proceder à 

prática de acções de aterro ou escavações que conduzem à alteração do relevo natural das camadas do solo arável, 

sem licença da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia para a CCDRC – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro., por ser a entidade competente para a instrução do processo.  

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 19/PG-V/08, levantado contra o Sr. Pedro Manuel Mendes dos Santos, residente na Rua dos 

Branquinhos, n.º 42, Carris, Oiã por exercer a actividade de vendedor ambulante (venda de castanhas ao público), 

sem possuir cartão de vendedor ambulante válido para o concelho de Vagos. ---------------------------------------------- 

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

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

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – PAULO FILIPE MARQUES 

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

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

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – LICINIO & ROCHA, LDA. - A 

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

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, deferir o pedido formulado por Eduardo Costa de Oliveira, residente na E.N. 109, n.º 82, lugar e 

freguesia de Santo André de Vagos, proprietário do estabelecimento comercial, “Novidades e Brinquedos Oliveira 

1”, situado na Rua Albino Oliveira Pinto, Bloco 1, edifício Vagueimar, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da 

Boa-Hora, para ocupação da via pública (passeio) em metade da sua área subjacente ao seu espaço comercial, para 

os meses de Outubro de 2008 a Outubro de 2009, para exposição e colocação de artigos que comercializa, numa 

área 8 metros por 1,10 metros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - FERNANDO DOMINGUES CARDOSO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício do Sr. Dr. Raul Soares de Almeida, advogado de Fernando Domingues Cardoso, que em resposta 

à notificação da deliberação da Câmara Municipal, efectuada através do nosso ofício n.º 9578, datado de 



 
 
 
 
 
 

 

01/10/2008, em que se comunicou, a intenção de indeferimento do pedido de indemnização solicitado pelo seu 

constituinte, com referência ao acidente ocorrido na Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos, na vila de Vagos, 

no dia 08/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal ponderando a sua anterior deliberação e respectiva fundamentação, ponderando a 

reclamação apresentada pelo reclamante e o parecer jurídico datado de 27/10/2008, que sobre a mesma recaiu, 

delibera por unanimidade, manter a sua deliberação indeferindo o pedido. ------------------------------------------------- 

10 - JOÃO JOSÉ CIRINO FERNANDES – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente a informação da Chefe de Secção de Secretaria Geral e Actas, datada de 23/10/2008, na qual dá a 

conhecer que após notificado da intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo 

Sr. João José Cirino Fernandes, residente na Rua Dr. José Rito, Gafanha da Encarnação, Ílhavo, o mesmo não deu 

qualquer resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre este assunto se refere a acta do dia 26/09/2008. ----------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente não 

apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram ao indeferimento, mantendo-se, pois, aqueles. ---- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

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

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

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

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

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

-------- Tendo em consideração o pedido do requerente, os documentos que junta, a comunicação da Junta de 

Freguesia de Soza, as informações técnicas e a reclamação apresentada, continua a verificar-se uma contradição 

entre o pedido e a prova que do mesmo se pretende efectuar não avalando pois, a deliberação tomada 

anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter a sua deliberação de 11/07/2008 e 

indeferir o pedido do requerente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, datado de 23/10/2008, a solicitar um subsídio no montante 

de 4.990,40 € (quatro mil novecentos e noventa euros e quarenta cêntimos), para fazer face a despesas efectuadas 

com a contratação de pessoal que assegurou a limpeza e manutenção dos balneários do Parque de Merendas, praias 

da Vagueira e Areão, durante a época balnear do corrente ano. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio à Junta de Freguesia da Gafanha da 



 

Boa-Hora, no montante de 4.990,40 € (quatro mil novecentos e noventa euros e quarenta cêntimos). ------------------ 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, a informar que no Inverno de 2007, diversos 

caminhos rurais da freguesia sofreram o efeito das chuvas intensas, e pelo facto dos Serviços Operacionais da 

Câmara Municipal não poderem acudir à crescente necessidade que se estendeu a todo o Município, tiveram que 

recorrer a uma empresa do Concelho, para efectuarem a reparação dos mesmos, pelo que, vem solicitar uma 

comparticipação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a respectiva Junta de Freguesia, que o pedido 

será avaliado em Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 23/07/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio, no montante de 

15.737,00 € (quinze mil setecentos e trinta e sete euros), destinado ao pagamento da restauração da fonte de Santa 

Catarina, e espaço envolvente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a respectiva Junta de Freguesia, que o pedido 

será avaliado em Janeiro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – EQUIPA DE INTERVENÇÃO 

PERMANENTE – Presente o ofício n.º 63, de 27/10/2008, no qual solicitam, após reunião nesta Câmara 

Municipal, que a Autarquia assuma 50 % do pagamento das remunerações e outras despesas constantes do n.º 1, do 

art.º 11, da Portaria n.º 1358/07, de 15/10, referente à “Equipa de Intervenção Permanente”, conforme o 

estabelecido nos n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo e diploma. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicitam ainda, a ponderação por parte da Câmara Municipal, da possibilidade de vir a ser subsidiada a 

existência de 7 elementos que passam a compor a ECIN - Equipa de Combate a Incêndios. ----------------------------- 

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

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

16 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – ORÇAMENTO 2009 – Presente o 

ofício n.º 61, de 23/10/2008, que anexa o “Plano de Acção e Orçamento para 2009”, e propõem que seja 

renegociado o protocolo existente, bem como, que seja atribuído um subsídio para comparticipar a aquisição de um 

veículo ligeiro de combate a incêndios, conforme ofício já remetido para a Câmara Municipal em Maio de 2008. -- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

17 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 139 – JOSÉ FERNANDO DE JESUS MOREIRA 

RESENDE – Presente o ofício da firma mencionada em epígrafe, datado de 29/10/2008, a dar resposta ao nosso 

ofício n.º 10543 datado de 27/10/2008, e a comunicar que tem o projecto aprovado pela Direcção Geral de Energia 

desde Abril de 2008 encontrando-se na Câmara Municipal cópia da aprovação do mesmo. Informa ainda que 



 
 
 
 
 
 

 

mantém o interesse no lote para instalação da sua indústria. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, tendo em conta as razões apresentadas pelo requerente, 

revogar a sua deliberação de 12/09/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – SECÇÕES - A Câmara 

Municipal no seguimento da sua deliberação do dia 27/06/2008, tomou conhecimento que o pedido efectuado à 

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, para deixar de fazer parte da Secção de Municípios com 

Actividades Taurinas e passar a integrar a Secção de Municípios com Áreas Protegidas, foi aceite. -------------------- 

19 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – Presente o ofício da 

Associação mencionada em epígrafe, datado de 11/08/2008, a responder à notificação da deliberação de Câmara do 

dia 11/07/2008, sobre a atribuição de subsídio à mesma. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal ponderou atentamente a reclamação da requerente e delibera desonerar a deliberação 

que tomou em 11/07/2008, mantendo-se o restante da deliberação. ---------------------------------------------------------- 

20 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – REALIZAÇÃO DA 

CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM NOVEMBRO DE 2008 – PEDIDO DE 

COMPARTICIPAÇÃO – Presente o ofício da Associação mencionada em epígrafe, datado de 03/11/2008, a 

solicitar uma comparticipação nas despesas a efectuar com a campanha mencionada em epígrafe, nomeadamente 

com medicamentos, material cirúrgico, deslocações no terreno das equipas de recolha, deslocação de veterinários e 

enfermeiros, alimentação e alojamento das equipas de veterinários, enfermeiros e de captura de animais de rua. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização da Campanha de Esterilização de 

Animais em Novembro de 2008, à Gaticão. ------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a informação da Técnica de 

Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a dar conhecimento que no período de reapreciação, dos 

resultados das candidaturas aos subsídios escolares para o ano lectivo de 2008/2009, foi revisto o indeferimento 

das candidaturas dos alunos abaixo mencionados, tendo os mesmos sido reposicionados nos escalões que se 

indicam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• António Carlos Pinto Ortiz, aluno da Escola do 1º Ciclo de Vagos – Escalão B; -------------------------------- 

•••• Jessica Andreia Curto da Rocha, aluna da Escola do 1º Ciclo da Vigia - Escalão B; ---------------------------- 

•••• Hugo Rafael Domingues Lourenço, aluno da escola do 1º Ciclo das Cabecinhas – Escalão B; --------------- 

•••• Bruno Rafael Samelo Oliveira, aluno da Escola do 1º Ciclo de Santa Catarina – Escalão B; ------------------ 

•••• Gonçalo Filipe Samelo Oliveira, aluno da Escola do 1º Ciclo de Santa Catarina – Escalão B; ---------------- 

•••• Gonçalo da Rocha Almeida, aluno da Escola do 1º Ciclo de Ouca – Escalão A; -------------------------------- 



 

•••• Juliana Freitas Capão, aluna da Escola do 1º Ciclo de Soza – Escalão A; ---------------------------------------- 

•••• Adriana Freitas Capão, aluna Escola do 1º Ciclo de Soza – Escalão A; ------------------------------------------- 

•••• Carlos Jorge Dias Caçador, aluno da Escola do 1º Ciclo de Ponte de Vagos – Escalão B; --------------------- 

•••• Catarina Gomes Nunes, aluna da Escola do 1º Ciclo do Areão – Escalão B; ------------------------------------- 

•••• Joana Alexandra Manteigas Frade, aluna da Escola do 1º Ciclo da Quintã, Escalão B; ------------------------ 

•••• Ana Clara de Jesus Louro, aluna da Escola do 1º Ciclo de Ponte de Vagos – Escalão B; ---------------------- 

•••• Catarina Sofia dos Santos Florido, aluna da Escola do 1º Ciclo do Areão – Escalão A; ------------------------ 

•••• Nuno Miguel Santos Florido, aluna da Escola do 1º Ciclo do Areão – Escalão A; ------------------------------ 

•••• Diana Raquel Marques Simões, aluna da Escola do 1º Ciclo de Soza – Escalão B; ----------------------------- 

•••• Beatriz Oliveira da Cruz, aluna da Escola do 1º Ciclo de Ponte de Vagos – Escalão A; ------------------------ 

•••• Leonor Antunes Malta, aluna da Escola do 1º Ciclo de Salgueiro – Escalão B; --------------------------------- 

•••• Marusia Elena Chiriac, aluna da Escola do 1º Ciclo de Salgueiro – Escalão A; --------------------------------- 

•••• Ivone Francisca Silva Cardoso, aluna da Escola do 1º Ciclo de Soza – Escalão A. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio de 45,00 €/a cada um dos alunos do 

escalão A, e de 30,00 € para os alunos do escalão B, para o ano lectivo de 2008/2009. ----------------------------------- 

22 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR A 100% PARA A ALUNA PATRÍCIA 

DA GRAÇA FERNANDES, QUE FREQUENTA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – Presente a 

informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 03/11/2008, que anexa a informação social 

da aluna mencionada em epígrafe, que frequenta a Escola Secundária de Vagos “Ensino Secundário”, e que solicita 

o pagamento dos transportes escolares a 100%. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, do agregado, a mesma necessita do apoio no 

pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o passe escolar a 100%, da aluna 

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

23 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DO PASSE ESCOLAR A 100% PARA A ALUNA ALBA 

MARINA NEVES DE JESUS, QUE FREQUENTA O COLÉGIO DE CALVÃO – Presente a informação da 

Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, que anexa a informação social da aluna mencionada em epígrafe, que 

frequenta o Colégio de Calvão “Ensino Secundário”, e que solicita o pagamento dos transportes escolares a 100%.  

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, do agregado, a mesma necessita do apoio no 

pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o passe escolar a 100%, da aluna 

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

24 - TRANSPORTE DE TAXI PARA NO PERCURSO PONTE DE VAGOS – VAGOS – ÍLHAVO E 



 
 
 
 
 
 

 

VOLTA, PARA OS ALUNOS CESÁRIO MIGUEL SANTOS, RUI FILIPE SILVA E JOAQUIM FILIPE 

DA COSTA SOUSA – Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

29/10/2008, na qual dá a conhecer que os alunos mencionados em epígrafe são portadores de deficiência auditiva, 

frequentam a Unidade de Surdos da Escola Secundária de Ílhavo, por não existir este tipo de resposta no concelho 

de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Informa ainda, que os mesmos alunos, não possuem autonomia para se deslocarem em transportes públicos, 

pelo que todos eles têm necessidade de se deslocarem em transporte de táxi. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a firma Leonel & Carmelinda, Lda., o 

transporte de táxi pelo preço de 25,00 € / dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

25 - TRANSPORTE DE CRIANÇA DO ENSINO ESPECIAL QUE FREQUENTA O CASCI NA COSTA 

NOVA – COMPARTICIPAÇÃO AO CASCI – CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE 

ÍLHAVO – Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

06/11/2008, na qual dá a conhecer que o aluno Bruno Miguel Tavares Nunes, de 10 anos frequenta a Escola do 1º 

Ciclo da Costa Nova do Prado, com currículo escolar adaptado, e frequenta o Centro de ATL do CASCI. ------------ 

-------- Informa ainda, que devido às condições económicas da família do aluno, que são muito precárias, este não 

paga qualquer mensalidade no CASCI, e por esse motivo a Instituição vem solicitar apoio económico para o 

transporte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar o transporte do aluno, feito pelo CASCI, no 

montante de 80,00 € (oitenta euros), por mês, a pagar à Instituição. --------------------------------------------------------- 

26 - TRANSPORTE DE TAXI PARA NO PERCURSO PONTE DE VAGOS – VAGOS – ÍLHAVO E 

VOLTA, PARA OS ALUNOS LUZ MARINA GOMES CARVALHAIS, LILIANA COSTA ROSA, 

LUCIANO DOS SANTOS FANECA E ISABEL CRISTINA MATIAS DA ROCHA – Presente a informação 

da Técnica Superior de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 29/10/2008, na qual dá a conhecer que os 

adultos mencionados em epígrafe, são portadores de deficiência e não têm autonomia para se deslocarem em 

transportes públicos até Vagos, onde apanham a carrinha do CASCI, pelo que todos eles têm necessidade de se 

deslocarem em transporte de táxi. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que a instituição CASCD de Santa Catarina, na valência de CAO, não tem vaga, pelo que 

têm de continuar a frequentar o CASCI de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a firma Leonel & Carmelinda, Lda., o 

transporte de táxi pelo preço de 15,00 € / dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

27 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – UNIVERSIDADE SÉNIOR – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, datado de 14/10/2008, a solicitar um 



 

subsídio, no montante de 2.080,00 € (dois mil e oitenta euros), para o desenvolvimento das actividades da 

Universidade Sénior, para o ano lectivo de 2008/2009. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao NEVA, o subsídio no montante de 2.080,00 € 

(dois mil e oitenta euros), destinado às actividades da Universidade Sénior. ----------------------------------------------- 

28 – A.D.V. – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

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

Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 04/11/2008, que autorizou o pagamento na importância de 12.500,00 

€ (doze mil e quinhentos euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de 

Pagamento n.º 4049/2008, da mesma data. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais delibera, a Câmara Municipal, que o presente pagamento é efectuado por conta do subsídio atribuir 

no ano de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – MOTOFIL – ROBOTICS, S.A. – LOTE 101 E 103 – 

REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE 27/01/2006 E 10/08/2007 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO SR. PRESIDENTE DATADO DE 29/10/2008 – Presente o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

29/10/2008, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que a Câmara Municipal em suas reuniões de 27/01/2006 e 10/08/2007, deliberou alienar à sociedade 

Motofil Robotics, S. A. os lotes de terreno, sitos na Zona Industrial de Vagos, números 101 e 103; -------------------- 

-------- Que a referida sociedade até à presente data, apesar de notificada para o efeito, não outorgou a escritura de 

compra e venda, demonstrando, assim, a sua falta de interesse em levar a efeito qualquer construção na Zona 

Industrial de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que na Zona Industrial se encontra instalada e em laboração desde há 13 anos a firma Ferneto, Máquinas e 

Artigos para a Industria Alimentar, S. A. a qual tem demonstrado interesse em proceder à expansão das suas 

instalações, necessitando para o efeito dos lotes em questão e que, por tal motivo, entendo que não se pode, nem 

deve continuar com a indefinição da sociedade Motofil Robotics, S. A., sobre os referidos lotes; ---------------------- 

-------- Que a próxima reunião da Câmara Municipal se realiza no dia 14 de Novembro de 2008 e que é urgente, 

alienarem-se os lotes à firma Ferneto, Máquinas e Artigos para a Industria Alimentar, S. A. face à recente proposta 

apresentada junto da Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- A revogação das deliberações da Câmara Municipal de 27/01/2006 e 10/08/2007, pelos motivos acima 

indicados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que o presente despacho seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação, nos termos 

do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 



 
 
 
 
 
 

 

Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Vagos, 29 de Outubro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de 29/10/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, por o mesmo ser sócio da 

sociedade Ferneto, S.A. A deliberação que se segue, passa a não contar com a participação e votação do Sr. 

Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 101, 103, 105 E 107 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO SR. PRESIDENTE, DATADO DE 29/10/2008, QUE ALIENA À FIRMA FERNERTO – MÁQUINAS E 

ARTIGOS PARA A INSDUSTRIA ALIMENTAR, S.A., OS REFERIDOS LOTES – Presente o despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, datado de 29/10/2008, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- 

------- “Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que se encontra instalada e em laboração, na Zona Industrial de Vagos, desde há 13 anos a sociedade 

Ferneto, Máquinas e Artigos para a Industria Alimentar, S.A.; --------------------------------------------------------------- 

-------- Que a referida sociedade tem demonstrado interesse na ampliação das suas instalações e que, 

presentemente, apresentou junto da Câmara Municipal, pedido fundamentando a necessidade imperiosa de 

efectivar essa ampliação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que face ao crescimento da sua produtividade, bem como à expansão dos seus negócios e, tendo ainda em 

conta que a mesma formalizou, no passado dia 9 do corrente mês de Outubro, um contrato com uma firma 

Venezuelana, cujo negócio envolve largos milhões de euros; ----------------------------------------------------------------- 

-------- Que a sociedade veio, agora, solicitar à Câmara Municipal a aquisição de terreno que permita ampliar as 

instalações existentes na Zona Industrial, uma vez que pretendem proceder à construção de uma unidade fabril com 

cerca de 13.500 m2 de área coberta; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que os lotes 101, 103, 105 e 107 se encontram disponíveis e correspondem ao pretendido pela Ferneto, 

S.A., tendo a mesma urgência no processo de aquisição; ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Que a próxima reunião da Câmara Municipal se realiza no dia 14 de Novembro de 2008; ---------------------- 

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

-------- A venda dos lotes 101, 103, 105 e 107 da Zona Industrial de Vagos à sociedade Ferneto, Máquinas e 

Artigos para a Industria Alimentar, S.A., com sede da Zona Industrial de Vagos, lote 59, pelo preço de 8,98 €/m2, 

sendo o preço de cada lote o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

•••• Lote 101 – 54 104, 50 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lote 103 – 55 047,40 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lote 105 – 48 878,14 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lote 107 – 45 995, 56 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que o presente despacho seja presente à próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, para ratificação, 

nos termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Vagos, 29 de Outubro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

de 29/10/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. A deliberação que se segue 

passa a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. ----------------------------------------------------------------- 

31 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, 

uma vez que para o corrente ano já foi atribuído subsídio em reunião de 11/07/2008. ------------------------------------ 

32 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 23/05/2008 – Deliberou a 

Câmara Municipal, em reunião do dia 23/05/2008, que o trabalho extraordinário realizado pelos seus funcionários, 

que ultrapasse os limites fixados nos números 1 e 2, do art.º 27º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto seja 

ultrapassado nas situações previstas na referida deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo em conta que os trabalhos a efectuar pelos Serviços Operativos da Autarquia, são bastante 

diversificados e imprescindíveis, a referida deliberação deveria ter acautelado outras situações tornando, assim, a 

mesma mais abrangente no que toca ao pagamento das horas extraordinárias. --------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação do dia 23/05/2008, 

fazendo constar da mesma o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em situações cuja prestação não seja compatível com o horário usual dos serviços da Câmara Municipal ou, pelo 

planeamento de acção dos Serviços Operativos, que exijam prestação de serviços previa ou posteriormente à 

execução daquelas acções, ou a conclusão das mesmas até ao seu termo, ininterruptamente. ---------------------------- 

33 - SIMRIA – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DA RIA, S.A. – ACORDO 

TRANSACCIONAL ENTRE A SIMRIA E O MUNICÍPIO DE VAGOS – Presente o ofício da SIMRIA – 

Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A., datado de 06/11/2008, a remeter acordo transaccional, 

documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e fica fotocópia a fazer parte integrante da presente acta. - 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o acordo transaccional entre a SIMRIA e o 

Município de Vagos e autorizar o Sr. Presidente da Câmara assinar o mesmo, em representação do Município. ----- 

34 - 14ª 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 14ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 377.500,00 €, 

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

35 - 10ª 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 10ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 255.500,00 € e nas 

anulações o montante de 360.500,00 €, 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. ----------------------------------------------------- 

36 - 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 24/10/2008 a 

13/11/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

37 – 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 - RUA DA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 21/10/2008, a propor que seja nomeado fiscal da 

obra em epígrafe, o Sr. Eng. José António Martins Silvestre. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ETAR DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – 

Presente a informação do CDI, datada de 21/10/2008, a propor que seja nomeada fiscal da obra em epígrafe, a Sr.ª 



 

Eng.ª Isabel Cristina Azevedo Dias Rosado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Isabel Cristina 

Azevedo Dias Rosado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-15/2008 – 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 21/10/2008, a propor que seja 

nomeado fiscal da obra em epígrafe, o Sr. Eng. José António Martins Silvestre. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

PROC.º N.º 6.2.2-17/2008 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 

21/10/2008, a propor que seja nomeado fiscal da obra em epígrafe, o Sr. Eng. José António Martins Silvestre. ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - RUA DR. MÁXIMO LOFF – VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-14/2008 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

– Presente a informação do CDI, datada de 21/10/2008, a propor que seja nomeado fiscal da obra em epígrafe, o 

Sr. Eng. José António Martins Silvestre. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, o Sr. Eng. José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO / RECEPÇÃO / ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – Presente a informação técnica datada de 21/10/2008, a 

informar que estando a obra concluída e após medições finais verificou-se que alguns artigos não têm quantidades 

suficientes, pelo que existem trabalhos a mais, no montante de 2.665,89 € (dois mil seiscentos e sessenta e cinco 

euros e oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 2.665,89 € (dois 

mil seiscentos e sessenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), mais IVA, de acordo com a informação técnica 

mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO / RECEPÇÃO / ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – Presente a informação técnica datada de 21/10/2008, a 

informar que vão existir trabalhos a mais, na obra mencionada em epígrafe, no montante de 380,00 € (trezentos e 

oitenta euros), devido ao projecto não contemplar a iluminação de parte do arquivo e devido à execução de 

fundações do abrigo automóvel, foi necessário desviar a tubagem de águas pluviais existente e executar um 

sumidouro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 380,00 € (trezentos 



 
 
 
 
 
 

 

e oitenta euros), mais IVA, de acordo com a informação técnica mencionada. --------------------------------------------- 

8 - ETAR DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de 

Análise de Propostas da obra mencionada em epígrafe, datado de 08/10/2008, propondo a adjudicação à firma 

HIDROJACTO – Tratamento de Águas, Lda., pelo montante de 126.475,00 € (cento e vinte e seis mil quatrocentos 

e setenta e cinco euros) mais IVA, uma vez ser a proposta mais vantajosa face aos critérios definidos no programa 

de concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma HIDROJACTO – Tratamento de Águas, 

Lda., pelo montante de 126.475,00 € (cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e cinco euros), acrescido de 

IVA, a referida obra de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ----------------------------------- 

9 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROC.º 

N.º6.2.2.1-27/2007 – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução da 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e 

Programa de Concurso, bem como ordenar a abertura de concurso público para a obra supra mencionada. ----------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, designar o júri do concurso, que será assim 

constituído: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Presidente – Director do DDOP (Departamento de Desenvolvimento de Obras públicas), Eng.º 

António Castro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Vogal – Chefe da DEU (Divisão de Edificação e Urbanização), Arq.º Pedro Castro; ---------------- 

•••• Vogal – Chefe da DI (Divisão de Infra-estruturas), Eng.º Jorge Almeida. ----------------------------- 

− Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Técnico Superior José Silvestre; -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe de SOP (Secção de Obras Públicas), Mário Dinis. --------------------------------------------------- 

− Peritos para apoiarem o Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da DF (Divisão Financeira), Dr. Nuno André; -------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da DJ (Divisão Jurídica), Dr. Pedro Samagaio. ------------------------------------------------------- 

− Secretário do Júri: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da SOP (Secção de Obras Públicas), Mário Dinis, substituído nas suas faltas e impedimentos 

pela Assistente Administrativa Paula Cristina. --------------------------------------------------------------------- 

10 - ARRANJOS EXTERIORES AO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de 



 

Análise de Propostas da obra mencionada em epígrafe, datado de 03/10/2008, propondo a adjudicação à firma 

Azinheiro – Sociedade de Construções, S.A., pelo montante de 376.400,00 € (trezentos e setenta e seis mil e 

quatrocentos euros) mais IVA, uma vez ser a proposta mais vantajosa face aos critérios definidos no programa de 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma Azinheiro – Sociedade de Construções, 

S.A., pelo montante de 376.400,00 € (trezentos e setenta e seis mil e quatrocentos euros), acrescido de IVA, a 

referida obra, de acordo com o Relatório de Análise de Propostas mencionado. ------------------------------------------- 

11 - CONCURSO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DA 

GAFANHA DA BOA-HORA – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E AUTORIZAÇÃO DE 

DESPESA – RATIFICAÇÃO – Presente a acta n.º 4 (quatro) do Júri do concurso mencionado em epígrafe, 

datada de 04/11/2008 que inclui o Relatório Final previsto no artigo 28.º do Programa de Concurso. ------------------ 

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

06/11/2008 que aprovou o Relatório Final do concurso, autorizou a despesa e ordenou a publicitação do mesmo, 

incluindo os respectivos anexos, na página de Internet do Município. ------------------------------------------------------- 

12 - CONCURSO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE 

OUCA – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – RATIFICAÇÃO – 

Presente a acta n.º 4 (quatro) do Júri do concurso mencionado em epígrafe, datada de 04/11/2008 que inclui o 

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

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

03/11/2008 que aprovou o Relatório Final do concurso, autorizou a despesa e ordenou a publicitação do mesmo, 

incluindo os respectivos anexos, na página de Internet do Município. ------------------------------------------------------- 

13 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM COVÃO DO LOBO – PROC.º N.º 08/2007 – 

Presente a informação técnica datada de 10/11/2008, documento que se dá aqui por inteiramente reproduzido e fica 

cópia arquivada no presente livro de actas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o clausulado do contrato outorgado em 

01/08/2008, e ordenar a alteração do respectivo texto conformando-o com o disposto no artigo 118º, n.º 1, alínea a) 

e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, informar o Tribunal de Contas que a candidatura ao QREN oportunamente 

remetida ao INAG, continua a aguardar despacho dessa entidade. ----------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - EDITE MARIA REIS SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 87/08 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Edite Maria Reis Simões, residente na Rua Principal n.º 66, lugar de 

Riotinto, freguesia de Ouca, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e 



 
 
 
 
 
 

 

muros, num terreno sito no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 30/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - MARIA JOSÉ CARDOSO ALMEIDA RAMOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 49/07 – 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente Maria José Cardoso Almeida Ramos, residente na 

Rua de Baixo, n.º 149, freguesia da Gafanha do Carmo, que requer informação sobre a instalação de Café e 

Gelataria na fracção do r/chão, de um edifício em fase de construção sito na Rua Dr. Manuel Martins Costa, na 

Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ------------------------------------------------------------------------ 

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

técnica de 31/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - COMPADRES DE VAGOS CONSTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 49/08 – 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente a firma Compadres de Vagos Construções, Lda., 

com sede na Rua Principal, n.º 41, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, que requer informação sobre a 

construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito no referido lugar e freguesia. -------------- 

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

técnica de 14/10/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 106/08 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a firma 

BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A., que requer a autorização Municipal para instalação 

de uma infra-estrutura para uma estação de radiocomunicações, sita na Rua da Gândara, lugar de Salgueiro, 

freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o tipo e a instalação que se pretende se acham próximos da A17 e do futuro 

Parque Empresarial de Soza, promovendo a qualidade do serviço de telecomunicações, quanto a operadora 

requerente, para os utilizadores do futuro Parque Empresarial, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

reconhecer o interesse público da pretensão para efeitos de inutilização de solos da RAN. ------------------------------ 

5 - REPSOL PORTUGUESA, S.A. – DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO E DE 

ENCERRAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS – Presente o processo 

de declaração de instalação, requerido nos termos do Decreto-Lei n.º 259/07 de 17 de Julho, referente à Área de 

Serviços de Vagos, loja de conveniência, lado Poente, sita em A17, km 100 Sublanço Vagos / Mira. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, validar a declaração entregue. ---------------------------------- 

6 - REPSOL PORTUGUESA, S.A. – DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E MODIFICAÇÃO E DE 

ENCERRAMENTOS DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS – Presente o processo 



 

de declaração de instalação, requerido nos termos do Decreto-Lei n.º 259/07 de 17 de Julho, referente à Área de 

Serviços de Vagos, loja de conveniência, lado Nascente, sita em A17, km 100 Sublanço Mira / Vagos. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, validar a declaração entregue. ---------------------------------- 

7 - AMANDIO MARTINS ANACLETO – EXECUÇÃO DE PASSEIO E DOIS LOCAIS DE 

ESTACIONAMENTO – RUA DAS MATAS – VAGOS – Presente o ofício do Sr. Amândio Martins Anacleto, 

residente na Rua das Matas, Vagos, o qual apresenta reclamação sobre a notificação da deliberação da Câmara 

Municipal do dia 23/05/2008, tendo a mesma sido apreciada. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reduzir, definitivamente, o passeio para duas unidades de 

passagem, ou seja, 1,60 metro de largura e notificar o reclamante e reclamado para apresentarem pedidos de 

licenciamento das construções não licenciadas (muros de vedação), mantendo-se em toda a extensão da via 

pública, duas faixas de rodagem com pelo menos 3 metros cada. ------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, remeter a presente informação aos Serviços Operativos para 

executarem o deliberado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - VAGUEIZUR CONSTRUÇÕES & IMOBILIÁRIA, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 

2/04 – Presente o processo de loteamento urbano, de que é requerente a firma Vagueizur Construções & 

Imobiliária, Lda., com sede na Rua Governador, Edifício Iberovelha, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da 

Boa-Hora, que requer alteração simplificada e sua aprovação, do loteamento supramencionado. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento urbano, nas condições 

da informação técnica datada de 07/10/2008. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - CONSTROÍLHAVO – IMOBILIÁRIA, S.A. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 19/1987 – 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO – Presente o processo de alteração ao loteamento titulado pelo alvará 19/87, 

de que é requerente a firma Constroílhavo – Imobiliária, S.A., bem como a informação técnica datada de 

03/11/2008, sobre apreciação dos projectos de urbanização. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto nos números 3 e 4, do ponto 

3.8, da referida informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - RECTIFICAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – 

Presente a informação técnica, do Departamento de Urbanismo, documento que aqui se dá como inteiramente 

reproduzido e fica anexo fotocópia à presente acta. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a rectificação do regulamento conforme 

informação técnica, comunicar a presente rectificação à Assembleia Municipal e ordenar nova publicação, do 

referido regulamento, no Diário da República. ---------------------------------------------------------------------------------- 

11 - BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 133/2008 – Presente o processo de obras particulares, de que é requerente a 



 
 
 
 
 
 

 

firma BE Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A., que requer a instalação de uma infra - estrutura 

de suporte de estação de radiocomunicações, sita na Zona Industrial de Vagos, Lote 54. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente de que é sua intenção declarar a 

nulidade do deferimento tácito com fundamento na informação técnica datada de 10/10/2008 e da informação do 

Chefe de Divisão Jurídica datada de 20/10/2008, que anexa parecer jurídico datado de 21/11/2005, e para se 

pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101 do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ------------------------- 

12 - SILVÉRIO CARAPINHA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 295/81 – 

RATIFICAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 295/81, de que é requerente Silvério Carapinha e outros, 

com residência na Rua de Santo António, n.º 57, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer a alteração do 

alvará n.º 295/81, datado de 05/01/1981. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 27/10/2008, que aprovou a alteração ao alvará supramencionado na condição dos requerentes apresentarem 

posteriormente, certidão da conservatória do registo predial. ----------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS LISBONENSES – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2009 – 

Presente o ofício da Direcção da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, datado de 27/10/2008, que remete a 

posição daquela direcção relativa ao Orçamento de Estado para 2009, relativamente às questões da habitação e 

arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA DE LEI DO 

ORÇAMENTO DE ESTADO 2009 – Presente o ofício da Associação mencionada em epígrafe, datado de 

31/10/2008, a remeter o parecer da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a Proposta de 

Lei do Orçamento de Estado 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

3 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – QREN – PONTO DE 

SITUAÇÃO / OUTUBRO 2008 – Presente o ofício da Associação mencionada em epígrafe, datado de 

03/11/2008, que anexa documento sobre o assunto mencionado em epígrafe, e informa que o mesmo foi aprovado 

pelo Conselho Geral da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, na sua reunião de 31/10/2008. - 

-------- 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 - TRANSPORTE DE CINCO ALUNOS, DO ENSINO ESPECIAL, PARA O CASCI DE ÍLHAVO – 

Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social, Dr. ª Lina Ferreira, datada de 29/10/2008, na qual dá 

a conhecer que os alunos, Jéssica de Jesus Gomes, de 10 anos, Rafael André Brites Ferreira, de 9 anos, Ana Rita 

Silva Rocha, de 6 anos, Felipe Souza de Jesus, de 6 anos e Bryan Paolo Ferreira Castillo, de 6 anos, são portadores 

de deficiência e de necessitarem, por esse motivo, de frequentar Estabelecimento de Ensino Especial, na Unidade 

de Surdos da EB 1º Ciclo de Ílhavo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que os mesmos alunos, pela sua deficiência, têm direito ao transporte escolar gratuito, 

realizado em circuito especial e adaptado às suas dificuldades. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Vagos, o 

montante diário de 86,50 € (oitenta e seis euros e cinco cêntimos), destinado ao pagamento do transporte dos 

alunos mencionados em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE DO AREÃO / ESTRADÃO DE CALVÃO – PROJECTO 

DE EXECUÇÃO – Tendo em consideração que a Direcção Geral das Florestas, se pronunciou, ainda que 

informalmente, limiarmente contra a construção de um novo troço de ligação ao Estradão de Calvão, e que a 

Câmara Municipal tem diligenciando no sentido de adquirir terrenos a Sul da citada via, para o seu alargamento, 

deverá o projecto ser reformulado, de acordo com a proposta de Estudo Prévio definida pela Câmara Municipal, e 

pelos serviços técnicos da Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ AO MONTANTE DE 850.000,00 € – Foi 

presente o ofício referência n.º 2400/08-DBI, datado de 07/11/2008, da Caixa Geral de Depósitos, que anexa o 

contrato de abertura de crédito, destinado a investimentos municipais, até ao montante de 850.000,00 € (oitocentos 

e cinquenta mil euros), pelo prazo global de 20 anos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

fica cópia arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as cláusulas propostas para o mesmo e autorizar o 

Sr. Presidente a outorgar o referido contrato. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DO NATAL – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os estabelecimentos comerciais, da área do Município, estejam 

abertos todos os dias da semana, das 8,00 às 24,00 horas, durante a época do Natal e Ano Novo (mês de 

Dezembro), sem prejuízo daqueles que possuem horário de duração superior. --------------------------------------------- 

5 - ROSA DE JESUS LOURO – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º N.º 

109/2008 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida por Rosa de Jesus Louro, 

residente em Vagos, para a obra localizada na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, em Vagos (processo de 



 
 
 
 
 
 

 

obras n.º 254/2006). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, face às informações presentes no processo, que se deve 

aplicar ao pedido de autorização de utilização a Portaria consequente da legislação que licenciou a 

arquitectura da habitação, ou seja, o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, aplica-se pois, para 

verificação do cumprimento dos projectos licenciados, a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro; ------- 

2. Mais delibera, a Câmara Municipal, nos termos da citada Portaria, como tem feito em casos análogos, não 

lhe exigir, face ao seu poder discricionário, a avaliação acústica; -------------------------------------------------- 

3. Delibera ainda, que se dê seguimento ao processo. ------------------------------------------------------------------ 

6 - CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO A FAVOR DO NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, constituir usufruto do edifício de “Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo da Zona Industrial de Vagos”, a favor do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, pelo prazo de 

trinta anos e valor de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros), pagos de uma só vez, no prazo de 30 dias 

após a assinatura do contrato promessa de constituição de usufruto, nos termos da minuta que aqui se dá por 

inteiramente reproduzida, e fica a fazer parte integrante da presente acta. -------------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta o agora deliberado, e uma vez existir deliberação anterior sobre o edifício em questão, a 

Câmara Municipal, unanimemente, delibera revogar a sua deliberação da reunião de 23/11/2007 sobre a epígrafe: - 

-------- “E-EXTRAS – 1 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – CEDÊNCIA DOS LOTES 140, 

141 E 142 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS E RESPECTIVAS BENFEITORIAS”. ----------------------------- 

-------- Mais delibera, solicitar à Assembleia Municipal, que autorize ou ratifique a presente deliberação caso haja 

contrato outorgado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – FUNCIONAMENTO BAR “PAU DE CANELA” – Presente o 

ofício n.º 5217.9.4749, datado de 06/11/2008, da Guarda Nacional Republica na Vagos, que anexa dois Autos de 

Ocorrência e um Relatório datados respectivamente de 4, 18 e 26 de Outubro de 2008, referentes a situações de 

alteração de ordem pública, no estabelecimento denominado Bar “Pau de Canela”, sito na Rua Principal, lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos, solicitando que seja revisto o horário de funcionamento do referido estabelecimento.  

-------- Tendo em consideração os relatórios da G.N.R. de Vagos, e a sua proposta visando acautelar a ordem e 

segurança no estabelecimento comercial em referência, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o 

explorador do estabelecimento, ser sua intenção reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento, que 

presentemente tem abertura às 21:00 horas e encerramento às 04:00 horas, passando a ter abertura às 21:00 horas e 

encerramento às 24:00 horas, e para o mesmo se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do 

C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, por motivo de o lote 57 da 



 

Zona Industrial de Vagos, ser propriedade da firma Ferneto, S.A., e o Eng.º Vítor Oliveira Santos, ser sócio da 

referida firma. A deliberação que se segue passa a não contar com a participação e votação do Sr. Vereador. -------- 

8 - SAGIPER – PRODUÇÃO E COMERCILAIZAÇÃO DE PERFIS EM PVC, LDA. - ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 57 – Presente o oficio da firma mencionada em epígrafe, com sede na Zona 

Industrial de Vagos, lote 60, datado de 03/11/2008, a solicitar a aquisição do lote 57 da Zona Industrial de Vagos, 

para poderem proceder à expansão da sua industria. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente que o lote 57 é propriedade da 

Ferneto – Máquinas e Artigos Para a Industria Alimentar, S.A., pelo que a Câmara Municipal autoriza a 

proprietária a ceder-lhes o referido lote, nas mesmas condições que o cederia a Câmara Municipal, isto é, pelo 

preço de 8,98 €/m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Notifique-se a firma requerente e a firma proprietária do lote 57. --------------------------------------------------- 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. A deliberação que se segue 

passa a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. ----------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------------------- 


