
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 2/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE JANEIRO DE 

2010 

 

--------- No dia 20 de Janeiro de 2010, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. 

Assistiu à reunião a Senhora Dalila Pimentel Gonçalves Mouro, Assistente Técnica. ------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as actas das 

reuniões dos dias 16/12/2009 e 06/01/2010. -------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, pelo que, na devida altura se dará conhecimento da entrada da Senhora Vereadora na Sala de Reuniões. ---- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de 

Janeiro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 507.170,32 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.4854, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 56/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, legal representante da 

firma Licínio Rocha, Lda., residente no Largo da Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, proprietário 

do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na vila de 

Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se a funcionar, pelas 03:40h, tendo no sue interior catorze clientes a 

consumir, estado o mesmo licenciado até às 02:00 h, pelo que se encontrava a funcionar fora do horário de 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação, nomeando como escrivão o Senhor Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.4855, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 55/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, legal representante da 



 

firma Licínio Rocha, Lda., residente no Largo da Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, proprietário 

do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na vila de 

Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se a funcionar, sem que o mesmo tivesse Licença ou Autorização de 

Utilização, nem constituía titulo válido de abertura do estabelecimento na posse pelo respectivo explorador, nem 

comprovativo de ter efectuado a Declaração Prévia. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação, nomeando como escrivão o Senhor Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LIFRATEL - CAFETARIA, LDA. - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Lifrate – Cafetaria, Lda., 

com sede na Avenida Dr. lúcio Vidal, n.º 252, Loja E, na vila de Vagos, para que o seu estabelecimento de Café, 

sito no referido lugar, denominado “Cafetaria”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, das 

09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. --------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PAULO FILIPE MARQUES NETO 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Paulo Filipe Marques Neto, 

residente na Rua Principal, n.º 178, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de Café, 

sito no referido lugar, denominado “Vicius”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas 

de feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. ------------------------------------------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JORGE MANUEL COSTA 

FERREIRA BOGALHO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Jorge 

Manuel Costa Ferreira Bogalho, residente na Rua Avenida Claudino Santos Costa, Praia da Vagueira, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado 

“Pica-Pau”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feridos, das 09,00 horas às 

04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Licínio & Rocha, Lda., com 

sede na Avenida Dr. Lúcio Vidal, na Vila de Vagos, para que o seu estabelecimento de Café, sito no referido lugar, 

denominado “18 Bar”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feridos e feriados, das 12,00 

horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. ---------------------------------------------------------------------- 

8 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - INFORMAÇÃO SOBRE SINISTRO NA 

CARREGOSA – Presente a informação do Chefe de Divisão de Serviços Operacionais, Eng.º João Bio, datada de 

30/12/2009, a informar que o local do onde ocorreu o acidente, sito na E.N. 333, Carregosa, o mesmo encontrava-

se sinalizado, com um sinal vertical de stop, e no momento do acidente, como se pode verificar pela fotografia e 

pelo relatório da GNR, o sinal encontrava-se danificado, não tendo a Câmara Municipal conhecimento da situação, 



 
 
 
 
 
 

 

nem recebido qualquer reclamação, mais informa que o sinal já foi reposto. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção indeferir o pedido, 

uma vez que a via onde se deu o acidente estava devidamente sinalizada e, para o mesmo se pronunciar, querendo, 

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

9 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JULIETT DA SILVA VICENTE – Presente o ofício 

de Julliet da Silva Vicente, datado de 14/12/2009, residente na Rua da Caldeira, n.º 6, Vilar, Aveiro, na qualidade 

de lesada devido a um acidente de viação, provocado por um buraco existente na Rua Dr. João Mendes Correia da 

Rocha, quando circulava no sentido Vagos – Gafanha da Boavista, proveniente da Rua dos Caradais, teve um 

acidente de viação, do qual resultaram prejuízos na sua viatura, pelo que solicita o pagamento de uma 

indemnização pelos prejuízos materiais com a sua viatura. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a requerente a título de indemnização de 

todos os danos sofridos com o acidente que participou, contra a apresentação da respectiva factura e recibo. --------- 

10 - DIANA DIAS, IDALINA GRAÇA E RITA LARANJEIRO - CEDÊNCIA DE MATERIAIS – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. ---------------------------------- 

11 - ÁLVARO DE ALMEIDA ROSA – Presente o ofício de Álvaro de Almeida Rosa, datado de 17/08/2009, 

residente na Rua Direita, no lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, a informar que no extremo Norte da sua 

habitação, sito no referido lugar e freguesia, existe um caminho de servidão para dar serventia a vários terrenos 

agrícolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa que tem verificado um movimento de camiões de grande tonelagem, a passar no referido 

caminho causaram estragos no muro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara, Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Rodrigues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), com uma abstenção do Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, indeferir o 

pedido do requerente, uma vez que a Câmara Municipal não é responsável pela degradação do muro. ---------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:20 horas, entrou na Sala de Reuniões, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Senhora 

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

12 - GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Grupo 

Desportivo de Calvão, datado de 21/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado ao reforço e 

melhoramento da iluminação no campo de futebol de onze, no valor de 6.392,93 (seis mil trezentos e noventa e 

dois euros e noventa e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo de Calvão, um subsídio no 



 

valor de 6.392,93 € (seis mil, trezentos e noventa e dois euros e noventa e três cêntimos), destinado ao reforço e 

melhoramento da iluminação no campo de futebol de onze. ------------------------------------------------------------------ 

13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - EB 2,3 DR. JOÃO ROCHA PAI - VAGOS - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE SOPAS – Presente o ofício do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, EB 2,3 DR. João Rocha Pai – Vagos, datado de 05/11/2009, solicita a 

atribuição de um subsídio para aquisição de um triturador de sopas, para a cozinha da Escola – Sede, no valor de 

795,00 € (setecentos e noventa e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a EB 2/3 Dr. João Rocha Pai, Vagos, para 

contactar a DREC, uma vez ser a entidade responsável. ----------------------------------------------------------------------- 

14 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 14 DE 

SETEMBRO - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, 

datado de 14/10/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 16.616,25 € (dezasseis mil seiscentos e 

dezasseis euros e vinte e cinco cêntimos), para fazer face às despesas assumidas com o empreiteiro, na obra de 

“Pavimentação da Rua 14 de Setembro”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Santo André de Vagos, um subsídio no valor de 16.616,25 €(dezasseis mil, seiscentos e dezasseis 

euros e vinte e cinco cêntimos), destinado às despesas com o empreiteiro, na obra de Pavimentação da Rua 14 de 

Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ofício da Junta de Freguesia de Santo André de vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no valor de 13.100,00 € (treze mil e cem euros), destinado à aquisição dos terrenos onde vai ser 

construído os estacionamentos do Campo de Futebol Pinheiro Manso, na Vigia. ------------------------------------------ 

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

de Vagos, no valor de 13.100,00 (treze mil e cem euros), destinado à aquisição dos terrenos onde vai ser construído 

os estacionamentos do Campo de Futebol Pinheiro Manso, na Vigia. ------------------------------------------------------- 

16 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

4.440,00 € (quatro mil, quatrocentos e quarenta euros), para pagamento da execução de 370 m2, de camada 

betuminosa na Rua das Cantadeiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 



 
 
 
 
 
 

 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 4.440, 00 €(quatro mil, quatrocentos e quarenta euros), 

destinado ao pagamento da execução de 370 m2 de camada betuminosa na Rua das Cantadeiras. ---------------------- 

17 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 5.964,00 

€ (cinco mil, novecentos e sessenta e quatro euros), para pagamento da execução de 497 m2, de camada 

betuminosa na Rua de S. Caetano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 5.964,00 €(cinco mil, novecentos e sessenta e quatro 

euros), destinado ao pagamento da execução de 497 m2 de camada betuminosa na Rua de S. Caetano. --------------- 

18 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 3.498,00 

€ (três mil, quatrocentos e noventa e oito euros), para pagamento da execução de 550 m2, de camada de betão 

betuminoso, com 0,04 mm de espessura na Rua Sambal. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 3.498, 00 €(três mil, quatrocentos noventa e oito euros), 

destinado ao pagamento da execução de 550 m2 de camada de betão betuminoso com 0,04 mm de espessura na 

Rua das Sambal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 2.904,00 

€ (dois mil, novecentos e quatro euros), para pagamento da execução de 242 m2, de camada betuminosa em Beco 

na Rua Principal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 



 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 2.904, 00 €(dois mil, novecentos e quatro euros), 

destinado ao pagamento da execução de 242 m2 de camada betuminosa em Beco, na Rua Principal. ------------------ 

20 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 5.904,00 

€ (cinco mil, novecentos e quatro euros), para pagamento da execução de camada betuminosa na Rua de Salvador.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 5.904, 00 €(cinco mil, novecentos e quatro euros), 

destinado ao pagamento da execução de camada betuminosa na Rua de Salvador. ---------------------------------------- 

21 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23/09/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 4.236,00 

€ (quatro mil, duzentos e trinta e seis euros), para pagamento da execução de 353 m2, de camada betuminosa na 

Rua de Paulo Sérgio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 4.236, 00 €(quatro mil, duzentos e trinta e seis euros), 

destinado ao pagamento da execução de 353 m2 de camada betuminosa na Rua de Paulo Sérgio. ---------------------- 

22 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 20/10/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

16.500,00 € (dezasseis mil e quinhentos euros), para pagamento da execução de 1.375 m2, de camada betuminosa 

na Rua da Esperança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e com 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir à Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 16.500, 00 €(dezasseis mil, e quinhentos euros), 

destinado ao pagamento da execução de 1.375 m2 de camada betuminosa na Rua da Esperança. ----------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

23 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÚDE DO CENTRO, I.P. - AGRUPAMENTO DE CENTROS 

DE SAÚDE - BAIXO VOUGA – PROTOCOLO – Presente o ofício da Administração Regional de Saúde do 

Centro, I.P., Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga II, datado de 03/12/2009, onde remete o Protocolo a 

outorgar entre o ACES – Baixo Vouga II e a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo e autorizar o Sr. Presidente 

da Câmara a outorgar o mesmo, em representação do Município. ------------------------------------------------------------ 

24 - PLANO EXCEPCIONAL DE APOIO A FAMILIAS E EMPRESAS - RENOVAÇÃO PARA O ANO 

DE 2010 - Presente o Plano Excepcional de Apoio a Famílias e Empresas, documento que aqui se dá por 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 6 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira), e com 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar o Plano 

Excepcional de Apoio a Famílias e Empresas, com efeitos desde 01/01/2010 até 31/12/2010, e remeter o mesmo à 

Assembleia Municipal para superior apreciação e aprovação. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte 

declaração de voto: “Declaro votar favoravelmente o referido Plano, tendo em conta as medidas importantes que 

constam do documento, para o desenvolvimento económico do concelho e não a fragilização das condições sociais, 

embora gostasse de ver incluído neste documento, uma redução do IRS das famílias. ------------------------------------ 

-------- Digo, que era importante, fazer uma avaliação dos impactos deste plano na sociedade Vaguense, de acordo 

com os objectivos estabelecidos no mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Declaração de Voto: a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, apresentou a seguinte 

declaração de voto: “Apesar de concordar com a generalidade com as medidas apresentadas no documento, 

defendo que o mesmo deveria sofrer alterações ao que diz respeito à reabilitação de casas Gandarezas, e à isenção 

do pagamento do IMI para os projectos do Parque Industrial do Fontão, pelo período máximo de 10 anos. ----------- 

-------- Considero que há medidas que são de gestão corrente, para além disso, lamento que a Autarquia não tenha 

aproveitado com a legislação actual, de reduzir o IRS dos Vaguenses. “----------------------------------------------------- 

-------- Declaração de Voto: o Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou 

a seguinte declaração de voto: “Entendo que, face aos resultados e a algumas medidas, se deve manter, 

integralmente, o conteúdo do plano, uma vez que, a estratégica do mesmo se prende com o apoio social, a quem 

mais precise desse apoio, existindo medidas no plano para aumentar e fazer uma discriminação positiva, e por 

outro, captar investimento e promover desenvolvimento económico no concelho, oferecendo aos investidores 



 

incentivos que constituam a diferenciação entre o nosso concelho e os concelhos vizinhos. ----------------------------- 

-------- Por outro lado, repetindo o que já defendi, o apoio à habitação social, na modalidade de financiamento da 

auto-reconstrução ou recuperação de casas gandarezas é aferida quer em sede dos serviços sociais quer em sede 

dos serviços de planeamento e urbanismo, conforme estipula o Plano Director Municipal de Vagos, para a 

determinação do interesse patrimonial dos imóveis que se apresentam para recuperação. -------------------------------- 

-------- Por fim, a medida proposta para inclusão do plano, redução do IRS, é claramente cega e demagógica, uma 

vez que, contempla todas as famílias vaguenses, indiferente à sua riqueza e património pessoal, inibindo a 

Autarquia, de promover um correcto apoio social, às famílias e instituições que dele mais carecem, através das 

outras mediadas dos plano”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, datado de 06/01/2010, 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 32/2010, da 

mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano 2010. ---------------------------------------------------------------------- 

26 - DÍVIDA PASSIVA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2010 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior. ----------------------------------- 

27 - AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara 

Municipal, designadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transporte, ajudas de custo, 

horas extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; ------------------------------------------ 

2. Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; ------------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem 

o Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como senhas de presença 

aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

4. Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito às 

mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ---------------------- 

6. Pagamento a diversas entidades por Operações de Tesouraria; ----------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; -------------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Seguros efectuados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

28 - DELEGAÇÕES 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 06/01/2010 a 

19/01/2010, 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 - ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO - PROC.º N.º 6.2.2-20/2008 - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente o auto de recepção provisória e 

a conta final da obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

empreitada de “Arranjos Exteriores da Casa Museus de Santo António”. --------------------------------------------------- 

2 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE DO POSTO MÉDICO DE SANTA 

CATARINA - 6.2.2-02/2004 - RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Requalificação Urbanística da Área Envolvente do Posto Médico de Santa Catarina”. ---------------------------------- 

3 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 14/01/2010, que aprovou na totalidade, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - RECLAMAÇÃO DE MANUEL JOAQUIM FRANCISCO CURTO – Presente o ofício de Manuel Joaquim 

Francisco Curto, datado de 08/09/2009, residente na Rua Principal, n.º 8, lugar e freguesia de Covão do Lobo, a 

denunciar a construção de um muro lateral de divisão, entre a propriedade do reclamante, e do Senhor Jorge 

Manuel Jesus Simões, residente na Rua Principal, n.º 6, lugar e freguesia de Covão do Lobo. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário para proceder à reparação do 

muro, num prazo de 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RECLAMAÇÃO DE CONFORT DOMUS – CONDOMÍNIO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------- 



 

3 - EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA EM OUCA - INARCE - EXPLORAÇÃO DE ARGILAS, S.A. - 

Presente o ofício da firma INARCE – Exploração de Argila, S.A., datado de ´04/09/2009, com sede na Avenida 

Abílio Pereira Pinto, Apartado 197, Oliveira do Bairro, a solicitar à Câmara Municipal a Emissão de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, ao “Projecto de Exploração da Pedreira de Ouca”, freguesia de 

Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reenviar o presente processo à Assembleia Municipal, 

para efeitos de Declaração de Interesse Público Municipal, com a proposta de não reconhecer, nesta fase, o referido 

Interesse Público, tendo em consideração, as seguintes circunstâncias: ----------------------------------------------------- 

-------- Em 14/08/2009, foi emitida uma “Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada” relativa ao 

projecto “Pedreira de Ouca”, pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente. Na respectiva declaração 

constam as condicionantes aplicáveis, entre as quais, a obtenção do reconhecimento do interesse público 

municipal, para efeitos de autorização de afectação de áreas classificadas como REN, em conformidade com o 

disposto na Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto os Senhores Vereadores do MVP (Movimento Vagos Primeiro), Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, disseram o seguinte: --------------------------------------------------- 

•••• “Os benefícios da instalação da exploração de argila na freguesia de Ouca são essencialmente de carácter 

económico e pouco relevantes a nível local; -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Haverá uma grande degradação de estradas dentro da área do Concelho de Vagos (Estada nacional 333/1 e 

Estrada Real); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• A empresa não está sediada no concelho de Vagos e a extracção a efectuar não se destina à laboração de 

empresas sediadas no Concelho de Vagos; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Os prejuízos são consideráveis nomeadamente a nível ambiental (com a criação de poeiras, ruídos, 

derramas de óleos no solo, etc.), situando-se a povoação do Tabuaço a menos de 1 km; ----------------------- 

•••• O historial de outras pedreiras vizinhas demonstra que as empresas que exploram este tipo de pedreira não 

cumprem com os planos definidos e a requalificação não é satisfatória; ------------------------------------------ 

••••  A Declaração de Impacte Ambiental emitida pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente em 14/08/2009 

condiciona este projecto ao cumprimento das condições previstas no DIA (declaração de impacte 

ambiental) e à obtenção do reconhecimento do interesse público municipal; ------------------------------------ 

-------- Pelas razões apresentadas, os Vereadores do Movimento Vagos Primeiro entendem que este projecto não 

serve os interesses do município de Vagos.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste sentido, vem a Câmara Municipal apresentar proposta de não reconhecimento do interesse público 

municipal do referido projecto, tendo como base os seguintes aspectos: ---------------------------------------------------- 

1. Os impactes negativos que resultam da proposta de Pedreira, nomeadamente ao nível dos recursos 



 
 
 
 
 
 

 

hídricos, dos aglomerados urbanos envolventes, destruição de infra-estruturas existentes e da qualidade do 

ar (ruído, poeiras); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Em virtude das características do projecto em causa, o licenciamento da Pedreira compete à Direcção 

Regional da Economia do Centro, sendo que não resultam assim compensações para o Município a nível 

de aplicação de taxas, o que permitiria colmatar os impactes negativos acima descritos. ---------------------- 

-------- Entende assim a Câmara Municipal, que o reconhecimento do interesse público municipal da “Pedreira de 

Ouca” apenas poderá ser considerado se for garantida uma diminuição significativa dos impactes negativos 

associados. Para o efeito, deliberou ainda a Câmara Municipal, por maioria, com cinco votos a favor (do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira) e com dois votos contra (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro), que o projecto deverá ser reformulado, tendo em conta os seguintes aspectos: -------- 

•••• Afectação faseada de parcelas de REN, de menor dimensão, para a exploração; -------------------------------- 

•••• Diminuição da profundidade de exploração prevista para menos que 10 metros; -------------------------------- 

•••• Face à contiguidade da propriedade afecta ao mesmo requerente, deverá ser assegurada a circulação de 

veículos dentro do perímetro da mesma; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Deve ser garantida uma faixa de protecção de 100 metros, não sujeita a exploração, ao limite 

administrativo entre os municípios Vagos e Oliveira do Bairro, em conformidade com o definido na Carta 

Administrativa Oficial de Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Após o encerramento da Pedreira e respectivo cumprimento do PARP, atendendo à importância dos 

recursos hídricos, e tendo em conta o risco da gestão privada dos mesmos, deverá ser cedida à Câmara 

Municipal a área afecta à mesma, para efeitos de integração na estrutura ecológica municipal. -------------- 

-------- Em seguida, e quando eram cerca das 16:35 horas, a Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, ausentou-se da Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem, passaram a não contar com a participação 

e votação da Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 - PERMUTA DE TERRENO COM JOÃO BATISTA JULIÃO - REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – 

Considerando o deliberado pela Câmara Municipal na sua reunião de 16/12/2009 (Ponto A-8), sobre o assunto 



 

supramencionado; considerando que posteriormente a essa deliberação, se constatou que a área constante das 

certidões era cerca de 1.000 m2 superior à área real, obrigando assim à reavaliação dos prédios objecto de permuta; 

considerando que a deliberação em causa não tem eficácia externa; a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, revogar a referida deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS 

ALVARÁS DE LICENCIAMENTO N.º 199/2000, DE 16/06/2000 (PROCESSO DE OBRAS N.º 58/2000) E 

N.º 94/2002, DE 12/04/2002 (PROCESSO DE OBRAS N.º 174/2001) – Presente o ofício n.º 206, datado de 

26/11/2009, do Tribunal Administrativo de Aveiro, relativo ao P.A. n.º 73/2009, a solicitar à Câmara Municipal, 

para repor a legalidade dos licenciamentos supramencionados. --------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o oficio nº 206, relativo ao P.A. nº 73/2009, de 9 de Dezembro de 2009 a sugestão de 

reposição de legalidade nele contida e a informação jurídica de 18 de Janeiro de 2010, que aponta para o mesmo 

sentido da sugestão efectuada pelo MP do TAF de Aveiro a Câmara Municipal delibera ser sua intenção declarar a 

Nulidade dos Alvarás de Licenciamento nº 199/2000, de 16/06/2000 (processo de obras nº 58/2000) e 94/2002, de 

12/04/2002 (processo de obras nº 174/2001), e notificar os interessados para nos termos dos artigos 100º e 101º do 

CPA se pronunciarem sobre essa intenção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal que se proceda à notificação dos requerentes dos processos de 

licenciamento em causa para, os termos do artigo 27º nº 6 do RJUE, conforme ofício do MP do TAF de Aveiro, 

virem junto da CMV requerer o novo licenciamento das edificações em causa, aproveitando as peças (plantas e 

pareceres) já instruídas e taxas já liquidadas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR CONJUNTO DAS AZENHAS DO 

BOCO - TERMOS DE REFERÊNCIA - Presente a proposta de elaboração do Plano de Pormenor Conjunto das 

Azenhas do Boco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à elaboração da proposta do “Plano de 

Pormenor Conjunto das Azenhas do Boco”, de acordo com a informação prestada pela Divisão de Planeamento e 

Urbanismo de 18/01/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - SOLUÇÕES D’AVENTURA - ASSOCIAÇÃO TODO-O-TERRENO DE VAGOS - APOIO PARA O 8º 

PASSEIO TURÍSTICO DE TODO-O-TERRENO - “TERRAS DE VAGOS” – Presente o ofício das Soluções 

D’Aventura, datado de 30/12/2009, a solicitar um apoio, para fazer face a despesas com o 8º Passeio Turístico 

Todo-o-Terreno – “Terras de Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.500,00 €(mil e 

quinhentos euros), à associação Soluções D’Aventura, destinado à organização do 8º Passeio Turístico Todo-

oTerreno – “Terras de Vagos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - GRECAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE 



 
 
 
 
 
 

 

VAGOS - XIV CROSS DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do GRECAS – Associação 

Desportiva. Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, datado de 08/01/2010, a solicitar a atribuição de um 

subsídio, destinado à realização do XIV Cross de Vagos, que se vai realizar no próximo dia 07/02/2010. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e 

quinhentos euros), ao GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, 

destinado à realização do XIV Cross de Vagos, a realizar no próximo dia 07/02/2010. ----------------------------------- 

6 - CANDIDATURAS À ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LECTIVO 2009/2010 - ALUNOS VINDOS 

DO ESTRANGEIRO – Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª 

Lina Ferreira, datada de 19/01/2010, a propor a atribuição de apoio económicos referentes aos Escalões A e B com 

referência às alunas Ana Paula Alves Oliveira e Rafaela de Jesus Almeida de Noronha, respectivamente. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 6 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara, Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira e o Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior) com uma abstenção da Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro, atribuir as alunas Ana Paulo Alves Oliveira, um subsídio no valor de 45,00 € (quarenta e 

cinco euros), referente ao escalão A, e à aluna Rafaela de Jesus Almeida de Noronha, um subsídio no valor de 

30,00 € (trinta euros), referente ao escalão B. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO PEDRO ROCHA 

SARABANDO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Sérgio Pedro 

Rocha Sarabando, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 458, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, 

para que o seu estabelecimento de Restauração e Bebidas, sito no referido lugar, denominado “Versus Caffé”, 

esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas 

dos dias seguintes, até 31/12/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às 17:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


