
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 2/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE JANEIRO DE 

2011 

 

--------- No dia 18 de Janeiro de 2011, pelas quinze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, a Câmara Municipal, sob a presidência 

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

Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, não tendo 

comparecido ao inicio da reunião o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o 

Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada ao inicio 

da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, tendo o mesmo vindo a fazê-lo mais 

tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente deliberação. ---------------------------------------------------- 

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

n.º 1/11, do dia 04/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, o Senhor 

Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que fosse efectuada a 

pavimentação dos trabalhos executados para reparações de anomalias nas redes de águas pluviais e residuais, em 

várias ruas de Santa Catarina, tendo o Senhor Presidente da Câmara respondido que vai notificar o empreiteiro no 

sentido de que a Câmara Municipal pretende executar a caução, a fim do mesmo proceder à reparação do estado das 

obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de 

Janeiro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 450.103,38 € (quatrocentos e cinquenta mil, cento e três 

euros e trinta e oito cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------------ 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MURO - Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/11/2010, a informar que a área cedida ao domínio público foi 

de 132 m2 (3 m de largura por 44 m de comprimento). ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos os 

materiais necessários para a construção de 24 metros de muro, com 1 metro de altura. ----------------------------------- 



 

-------- Mais deliberou, unanimemente, notificar a Junta de Freguesia, que deverá dar inicio à construção do muro 

de vedação, após a verificação por parte dos serviços de fiscalização da Câmara Municipal, do cumprimento da Lei 

n.º 2110/61, de 19 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO - ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE CALVÃO - Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Calvão, datado de 06/12/2010, a solicitar a atribuição de materiais necessários 

para a construção de muros de vedação dos terrenos adquiridos e destinados ao alargamento do cemitério. ----------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Calvão, os materiais 

necessários para a construção do muro de vedação. ---------------------------------------------------------------------------- 

4 - ÁLVARO DE ALMEIDA ROSA - Presente a exposição do Sr. Advogado António Maia Geraldo, datada de 

27/10/2010, a informar que o seu constituinte Sr. Álvaro de Almeida Rosa, não se conforma com a deliberação 

camarária de 20/01/2010, pelo que solicita a revisão da referida deliberação. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara, e dos 

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro), que após a reanálise de todas as circunstâncias e factos invocados pelo requerente, 

não considera ser responsável pelos eventuais danos existentes no muro em questão. ------------------------------------ 

5 - EUGÉNIO DA SILVA SANTOS - CONSTRUÇÃO DE MURO - Presente o ofício de Eugénio da Silva 

Santos, residente na Rua Eng.º Humberto Mendes Correia, Vagos, a solicitar o fornecimento de mão de obra e 

materiais para a construção de um muro, sito em Ouca, esquina Rua Ernesto Neves/Rua da Cadeia, pela demolição 

da moradia aí existente, em virtude de se encontrar em mau estado de conservação e colocar em risco os utentes da 

via pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também a informação técnica da Divisão Serviços Operacionais, datada de 30/12/2010, dando 

resposta ao solicitado referente ao ponto 4º na deliberação camarária de 01/09/2010. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à Junta de Freguesia de Ouca, os materiais 

necessários para a construção do muro, na condição de ser respeitada a proposta de alinhamento apresentada pelos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - COMISSÃO FÁBRICA DA IGREJA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO DE 

APOIO À RECUPERAÇÃO DA IGREJA JUNTO AO CEMITÉRIO - Presente o ofício da Comissão Fábrica 

da Igreja de Santo André de Vagos, datado de 14/09/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado ao 

término da recuperação da igreja situada junto ao cemitério de Santo André de Vagos. ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente de que estará disponível para 

apoiar financeiramente a recuperação da Igreja Velha de Santo André, nas seguintes condições: ----------------------- 

1. O subsídio a atribuir será determinado em função da autorização da Instituição à Câmara Municipal para 



 
 
 
 
 
 

 

demolir, limpar e ocupar, o terreno e prédio urbano, constituído pela antiga casa paroquial, integrando nos 

arranjos exteriores projectados para a área do Centro Social de Santo André. ----------------------------------- 

2. O valor do subsídio será determinado em função da mera autorização ou da cedência do direito de 

superfície pelo prazo de 50 anos, para o efeito, sendo que a mera autorização importará a atribuição de 

subsídio até 27.500,00 € (vinte sete mil e quinhentos euros) e, no caso de cedência do direito de 

superfície, o preço a pagar pelo direito será até 55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros). ------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:30 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA A ALUNA MARIA DA CONCEIÇÃO CARAPINHA 

DOMINGUES – ANO LECTIVO 2010/2011 - Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção 

Social, datada de 10/01/2011, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 

1. “A Maria da Conceição frequenta o 9º ano de escolaridade no Colégio Nossa Senhora da Apresentação em 

Calvão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O agregado familiar onde esteve inserida, até Outubro de 2009, composto pelo pai biológico, um irmão 

mais velho e a avó paterna, não lhe prestava os cuidados necessários ao seu correcto desenvolvimento 

físico e emocional e por esse motivo a CPCJ de Vagos procedeu à retirada da menor, tendo sido acolhida 

no Lar da Obra da Criança, em Ílhavo; -------------------------------------------------------------------------------- 

3. A aluna tem debilidade mental e a mudança de escola e a separação dos seus pares poderá ser prejudicial 

para o seu desenvolvimento global; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Da avaliação efectuada à aluna, foram unânimes, os técnicos da Obra da Criança e do Colégio de Calvão, 

referindo: “Com a institucionalização considerou-se, dadas as características pessoais e a adaptação já 

efectuada, benéfica a manutenção da Maria da Conceição no estabelecimento de ensino frequentado”. ----- 

5. No ano lectivo 2009/2010 a aluna já beneficiou deste subsídio de transporte, uma vez que se considerou 

que, sendo uma retirada temporária do agregado familiar e estando a jovem abrangida pela escolaridade 

obrigatória, seria da responsabilidade da Autarquia o pagamento do Passe Escolar; ---------------------------- 

6. Mantendo-se, por orientação do Tribunal de Família e Menores de Aveiro, a Medida de Acolhimento 

Institucional, no ano lectivo em curso, continua a ser aconselhável a permanência da aluna nesta Escola;  

7. Na impossibilidade de o transporte ser realizado em autocarro público, o mesmo será novamente, 

assegurado pela carrinha do Colégio, no percurso entre a Instituição e a Escola. -------------------------------- 

-------- Pelo exposto e em virtude de a aluna se encontrar inserida no ensino obrigatório, proponho que a 

Câmara Municipal de Vagos, subsidie o transporte, no valor de 3,39 €/dia, desde o inicio do ano lectivo em 



 

curso, mediante a apresentação de documento de despesa, emitido pelo Colégio de Calvão.” --------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Dr.ª Lina Ferreira, Chefe de 

Divisão de Acção Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO EB 2,3 DE VAGOS/CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – 

Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 12/01/2011, que 

a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Com o objectivo de dar resposta à solicitação do Agrupamento de Escolas de Vagos, no que se refere à 

celebração de um Protocolo de Parceria, relativo à realização de estágio de 4 alunos com CEI – Currículo 

Específico Individual, venho informar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Foi contactado o Chefe da Divisão dos Serviços Operacionais para se pronunciar sobre a possibilidade de 

realização do estágio, para os alunos: Leandro Manuel Caprichoso e Marcelo Martins Valente, no Sector 

de Jardinagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A resposta foi afirmativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Foi contactado o Sr. Pedro Rodrigues para se pronunciar sobre a possibilidade de realização do estágio, 

para as alunas: Anabela Silva Santos e Sara Patrícia Clementinho Maltêz, nas Piscinas Municipais. -------- 

-------- A resposta foi afirmativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, estão reunidas as condições para a celebração do Protocolo e realização dos 

estágios.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face à informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo, e, por via do 

autorizar, outorgar a realização dos estágios propostos. ------------------------------------------------------------------------ 

9 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente a informação da 

Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 13/01/2011, que a seguir se transcreve: --------- 

-------- “Considerando que a Câmara Municipal de Vagos é a entidade executora do Programa de generalização do 

fornecimento de refeições no 1.º Ciclo do Ensino Básico. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o Agrupamento de Escolas de Vagos possui capacidade para confeccionar as refeições a 

fornecer, no âmbito do supracitado programa, à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Vagos. ---------------------- 

-------- Propomos, que se aprove o Protocolo de Parceria em anexo e que se autorize o Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Vagos a outorgá-lo em representação do Município.” ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. ------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

10 - REGULAMENTO DE CONCURSO LITERÁRIO “JOÃO GRAVE” – Presente a informação da Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 11/01/2011, que a seguir se transcreve: -------------------- 

-------- “Considerando o papel que a Câmara Municipal de Vagos tem desempenhado no desenvolvimento e 

promoção do livro e da literacia, quer pelo apoio e desenvolvimento da Rede de Bibliotecas de Vagos, quer pela 

sua parceria activa no Plano Nacional de Leitura. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o Concurso Literário “João Grave” tem vindo a ser promovido por esta Câmara 

Municipal no âmbito desse papel activo que a mesma desenvolve. ---------------------------------------------------------- 

-------- O Concurso Literário promove, relativamente às edições anteriores, duas alterações significativas, abrindo o 

concurso à participação da Educação Pré-Escolar e ao Público em geral, do Concelho de Vagos, promovendo, 

desta forma, a participação activa de toda a população. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Propomos que se aprove o presente regulamento, dando inicio a uma nova edição do Concurso Literário 

“João Grave”. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO PÚBLICO - Presente a informação técnica datada de 12/01/2011, a informar para cumprimento do 

disposto do n.º 1 do artigo 118º (Apreciação Pública) do Código de Procedimento Administrativo, anexa a proposta 

de Regulamento de Publicidade, Propaganda e Ocupação de Espaço Público, assim como o respectivo 

requerimento para formulação do pedido de licenciamento. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Regulamento de 

Publicidade, Propaganda e Ocupação de Espaço Público e submete-a a apreciação pública. ----------------------------- 

-------- O referido documento, depois de rubricado por todos os membros presentes do órgão executivo, ficará 

arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. -------------- 

12 - REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – Em seguida, a Câmara Municipal 

passou a apreciar o Projecto do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Vagos. ------------------------- 

-------- Sobre o assunto, a Vereadora Senhora Dra. Dina Maria Marques Ribeiro disse que lamentava o atraso na 

elaboração deste projecto, uma vez que a Lei n.º8/2009 de 18 de Fevereiro de 2009 estabelece a obrigatoriedade de 

criação do conselho municipal de juventude, o que não aconteceu em Vagos, e que, para além disso, o artigo 27.º 

da citada lei define que os conselhos que não se encontravam dotados de conselho municipal de juventude deviam 

fazê-lo no prazo máximo de seis meses. Sugeriu que o documento fosse retirado e que fosse constituído um grupo 

de trabalho para o melhorar. Após várias trocas de impressões e explicações, quer por parte do Senhor Presidente 

da Câmara, quer por parte do Senhor Vereador Dr. Silvério Regalado, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Ribeiro 



 

entendeu que não havia abertura para tal, pelo que fez duas propostas de alteração ao documento, que consistiam 

no seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Retirada dos pontos 2 e 3, porque é óbvio e poderá fazer sentido no regimento, não neste documento; ----- 

b) Reformulação do artigo 17º, incluindo pontos que decorrem da lei, mas que são de alguma forma a 

garantia de que perante algum desleixe da parte de quem compete convocar as reuniões este conselho não 

seja arrastado para uma eventual situação de inércia. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Mais disse que as duas propostas tinham por intenção a descentralização de responsabilidades do Presidente 

da Câmara e a passagem de responsabilidades para a juventude, sendo sua intenção que as mesmas fossem 

colocadas à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Entretanto, e quando eram cerca das 17,00 horas, a Vereadora Senhora Dra. Dina Maria Marques Ribeiro 

ausentou-se da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contaram 

portanto, e a partir desta altura, com a participação e votação dessa Vereadora. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal continuou a apreciar o citado projecto e a trocar impressões sobre o mesmo, e, quando 

eram cerca das 18,00 horas, a Vereadora Senhora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha ausentou-se da Sala de 

Reuniões, também por motivos urgentes e inadiáveis. Assim, as deliberações que se seguem não contaram 

portanto, e a partir desta altura, com a participação e votação dessa Vereadora. ------------------------------------------- 

-------- Concluiu-se que, todas as sugestões ou alterações ao projecto de Regulamento, e as agora apresentadas pela 

Senhora Vereadora, serão ponderadas no âmbito da Consulta Pública. ------------------------------------------------------ 

-------- Assim a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor (do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e dos Vereadores Senhores Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado e Dra. Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e uma abstenção (do Vereador Senhor Eng. Mário Santos 

Martins Júnior) aprovar o Projecto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, bem como submetê-lo a 

apreciação pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Declaração de Voto – O Vereador Senhor Eng. Mário Santos Martins Júnior declarou o seguinte: ------------ 

-------- “Abstive-me, congratulando-me pelo primeiro passo para a constituição do Conselho Municipal de 

Juventude”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O referido documento, depois de rubricado por todos os presentes, é dado aqui como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais e ficará arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ---------------- 

13 - PARCERIA ABAE – MUNICÍPIO DE VAGOS 2010/2011 – PROGRAMA ECO-ESCOLA – Presente a 

informação técnica da Eng.ª Isabel Rosado, datada de 04/01/2011, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

-------- “A ABAE (Associação Bandeira Azul para a Europa) promove, à semelhança dos anos anteriores, o 

Programa Eco-Escolas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A parceria com aquela Associação compreende, nomeadamente, a colaboração na realização de acções ou 



 
 
 
 
 
 

 

eventos de educação ambiental promovidos pela autarquia; a inclusão na listagem de autarquias parceiras (no site 

da ABAE), com linkagem à página da autarquia; fazer constar a declaração do apoio da Câmara Municipal, nos 

certificados das Eco-escolas galardoadas, chancelados com o logótipo do Município; será também emitido um 

certificado para o Município mencionando o número de Eco-Escolas galardoadas no concelho. ------------------------ 

-------- No meu entender o mais importante desta parceria é a colaboração ou participação com a Autarquia na 

realização de acções ou eventos de educação ambiental promovidos pelo Município, que envolvam as escolas. ----- 

-------- Neste ano lectivo de 2010/11, voltaram a candidatar-se 5 escolas: Agrupamento de Escolas de Vagos, Betel 

– Ponte de Vagos, Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, Escola Secundária de Vagos e 

EPADRV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A parceria ABAE/Municípios implica para a Câmara Municipal, em termos logísticos, o pagamento de 20 

€/por escola inscrita (vinte euros) e mais 50 € (cinquenta euros) por cada escola galardoada com a Bandeira Verde.  

-------- Pelo exposto, o custo desta parceria será de 350 € (trezentos e cinquenta euros).” -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria entre a ABAE e o Município de 

Vagos, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o documento de Parceria. -------------------- 

14 - ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente a informação 

técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 11/01/2011, onde anexa a fundamentação para 

elaboração da alteração ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, contendo a definição da oportunidade e os 

termos de referência, bem como a justificação de não sujeição da alteração ao plano a avaliação ambiental 

estratégica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior), dar inicio ao procedimento de alteração do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, definindo a 

oportunidade e os termos de referência, com base no definido no Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com a 

redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. --------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, não sujeitar a elaboração da alteração do referido plano a Avaliação 

Ambiental Estratégica, nos termos dos números 3 e 4, do artigo 96º, do mesmo diploma legal, por se entender que 

as alterações a introduzir ao plano não são susceptíveis de gerar efeitos significativos no ambiente enquadráveis no 

âmbito de aplicação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Julho. -------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: -------- 

-------- “Abstenho-me, pois não tive oportunidade pessoal de consultar a documentação.” ------------------------------- 

15 - REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DO BAIRRO DA CORREDOURA – Presente a informação 



 

técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 11/01/2011, onde anexa a fundamentação para 

elaboração da Revisão do Plano de Pormenor do Bairro da Corredoura, contendo a definição da oportunidade e os 

termos de referência, bem como, a justificação de não sujeição da revisão do Plano a avaliação ambiental 

estratégica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior), dar inicio ao procedimento de elaboração da revisão do Plano de Pormenor do Bairro da Corredoura, 

definindo a oportunidade e os termos de referência, com base no definido no Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de 

Setembro, com a redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. ------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, não sujeitar a elaboração da revisão do referido plano a Avaliação 

Ambiental Estratégica, nos termos dos números 3 e 4, do artigo 96º, do mesmo diploma legal, por se entender que 

as alterações a introduzir ao plano não são susceptíveis de gerar efeitos significativos no ambiente enquadráveis no 

âmbito de aplicação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Julho. -------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: -------- 

-------- “Abstenho-me, pois não tive oportunidade pessoal de consultar a documentação.” ------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 03/01/2011 a 

12/01/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2-7/2008 – ALTERAÇÃO AO 

PROJECTO - Presente a informação técnica, datada de 20/04/2010, a informar que devido à existência de um 

cabo de fibra óptica no local onde está previsto a implantação da bancada em betão armado junto ao ervado, é 

necessário deslocar a bancada cerca de 0,66 m, diminuindo o perfil transversal de 1.85 m para 1.20m do passeio, 

previsto entre a bancada e o ervado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que a proposta de alteração não origina trabalhos a mais. ------------------------------------------- 

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

de 30/12/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 153/10 – Presente 

o processo de informação prévia n.º 153/10, que é requerente António Manuel da Rocha Simões, residente na Rua 

de Baixo, n.º 18, lugar e freguesia de Ouca, a solicitar a legalização de um estábulo, sala de ordenha, sala de 



 
 
 
 
 
 

 

espera, telheiro e posto de leite, no referido lugar e freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a pretensão do requerente, nos termos do artigo 

46º, n.º 5, alínea f), artigo 24º, n.º 3, alínea d) e artigo 66º, n.º 1, do Regulamento do Plano Director Municipal de 

Vagos, e nas condições dos pareceres técnicos constantes do processo. ----------------------------------------------------- 

2 – ALBINA MARIA ROCHA GONÇALVES COSTA – Foi presente o processo de obras particulares, em que 

é requerente Albina Maria Rocha Gonçalves Costa, residente na Rua do Viso, n.º 30, lugar e freguesia de Ouca, a 

solicitar o licenciamento das construções agropecuárias, situadas no referido lugar e freguesia. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a pretensão da requerente nos termos dos artigo 

46º, n.º 5, alínea f) e artigo 66º, n.º 1, do Regulamento do Plano Director Municipal de Vagos, nas condições dos 

pareceres técnicos constantes do processo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CÉSAR VIEIRA RESENDE - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 108/2010 – Presente o processo de 

obras particulares em que é requerente César Vieira Resende, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 

718, Vagos, a requerer autorização para construção de muro, num terreno de que é proprietário, sito na Rua Banda 

Vaguense, Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a construção do muro com os afastamentos 

previstos pela Informação Técnica de 24/09/2010, e como tal não aceitar a proposta do requerente. ------------------- 

4 – ARTUR DE PINHO, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 2/98 – Presente o processo de 

loteamento urbano n.º 2/98, em que é requerente Artur de Pinho, Lda., com sede na Rua António Carlos Vidal, n.º 

92, Vagos, a solicitar a recepção provisória das obras executadas bem como a redução da garantia. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o requerente a executar parte dos passeios, a 

poente dos lotes 4, 13, 8 e 14, após a construção dos edifícios para aí previstos, até à emissão da autorização de 

utilização para os mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, aprovar as alterações meramente pontuais nas redes de abastecimento e 

drenagem na condição de estarem representadas nas telas finais, bem como, receber provisora e parcialmente as 

obras de urbanização executadas e reduzir a caução de forma proporcional. ----------------------------------------------- 

E - EXTRAS 

1 - ALEIXO DA CRUZ CAMARNEIRO - AQUISIÇÃO DE TERRENO - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, adquirir a Aleixo da Cruz Camarneiro, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos, n.º 34 

r/c Esq., Vagos, a cota de ½ de um terreno, com a área de 2.326 m2, inscrito na matriz predial rústica sob o número 

3364, da freguesia de Covão do Lobo e omisso na Conservatória do Registo Predial de Vagos, pelo preço de 

29.075,00 € (vinte e nove mil e setenta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------- 

2 - SOLUÇÕES D’AVENTURA - ASSOCIAÇÃO TODO-O-TERRENO DE VAGOS - APOIO PARA O 9º 



 

PASSEIO TURÍSTICO DE TODO-O-TERRENO - “VAGOS - CARAMULO - VAGOS” 2011 - Presente o 

ofício das Soluções D’Aventura, a solicitar um apoio, para fazer face a despesas com o 9º Passeio Turístico Todo-

o-Terreno – “Vagos – Caramulo - Vagos” 2011. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e uma abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior), atribuir um subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), à associação Soluções D’Aventura, 

destinado à organização do 9º Passeio Turístico Todo o Terreno – “Vagos – Caramulo - Vagos” 2011. --------------- 

-------- Declaração de voto: O Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, absteve-se na sequência da 

declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERVENÇÃO DO PUBLICO: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------- 

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


