
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 3/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

--------- No dia 1 de Fevereiro de 2011, 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 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 

de 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, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se 

mencionará no local próprio da presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar a acta anterior na 

próxima reunião camarária. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, usou da palavra para dizer que congratula-se com a reparação dos 

buracos em Santa Catarina, bem como, o Workshop de teatro e tudo o que envolveu este evento, designadamente, o 

apoio à formação de entidades culturais e desportivas. ----------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 31 de 

Janeiro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 300.606,18 € (trezentos mil, seiscentos e seis euros e 

dezoito cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- 

2 - 1ª ALTERAÇÃO DO REGIME DE PERMANÊNCIA DOS VEREADORES -  Em seguida, foi presente o 

Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 21/01/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

-------- “Considerando ser competência do Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 58º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro fixar as funções 

dos vereadores, nos termos do artigo 69º do mesmo diploma legal, determino nos seguintes termos: ---------------- 

-------- Considerando que à Senhora Vereadora Doutora Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, em virtude da sua 

formação profissional, atribuí funções no âmbito da Cultura. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, por opção política face à conjuntura económica, se tem reduzido a densidade e diluída a 



 

responsabilidade política da actuação da vereadora em questão. -------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a dinamização e promoção cultural se acha inserida numa unidade orgânica mais vasta, 

que engloba educação, situação que tem potenciado a existência de conflitos de competência e atribuição e tem 

gerado equívocos e constrangimentos no exercício de funções. --------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, por via disso, a actividade cultural desenvolvida não logrou dinamizar actores culturais 

locais nem mobilizar o público a que se destinava. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que para uma melhor economia e eficácia da actuação municipal no domínio da cultura a 

mesma poderá, face à unidade orgânica onde se insere, ser tutelada pelo Pelouro da Educação. ------------------------ 

-------- Em face ao exposto, determino, com efeitos a partir da data presente despacho e ao abrigo dos artigos 58º e 

n.º 4 e 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, que o pelouro da Cultura, e respectiva competência e funções do Património Cultural, Museologia e 

Animação Cultural, seja atribuído à Senhora Vereadora Doutora Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------- 

-------- Consequentemente, submeto à Câmara Municipal proposta para fixar novo regime de tempo e 

exclusividade à Senhora Vereadora Doutora Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, em virtude deste meu exercício de 

competência própria resultar, necessariamente, alteração ao seu regime remuneratório.” -------------------------------- 

-------- Posto a votação, a Câmara Municipal, tendo em consideração o teor da deliberação camarária de 

07/04/2010, sobre o assunto, deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

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

Júnior, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) e 1 voto contra (da Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), alterar a citada deliberação camarária de 07/04/2010, fixando 

em 3 o número de vereadores a tempo inteiro. Assim, quanto ao exercício de pelouros, passa ser constituído do 

seguinte modo, com efeitos a partir da presente data (inclusive): ------------------------------------------------------------- 

--------- Vereadores em Regime de Tempo Inteiro: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) Dr.ª. Albina Maria de Oliveira Rocha, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Educação, Assuntos Sociais, e agora, por força do citado despacho e da presente 

deliberação, do pelouro da Cultura (Património Cultural, Museologia e Animação Cultural); ---------------- 

b) Dr. Marco António Ferreira Domingues, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Comunicação e Relações Públicas, Informática e Telecomunicações, e 

coordenação das Divisões Administrativa e Jurídica. ---------------------------------------------------------------- 

c) Dr. Silvério Rodrigues Regalado, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de funções nos 

pelouros Económico-Financeiro, Desporto e Juventude. ------------------------------------------------------------ 

-------- Declaração de voto: Sobre o assunto foram apresentadas as seguintes declarações de voto: --------------------- 

a) Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, apresentou a seguinte declaração de voto: ------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- “Relativamente ao conteúdo da acta da reunião de 01/02/2011, no que se refere ao despacho relativo à 1ª 

alteração da atribuição de pelouros, na qualidade de Vereadora Independente, eleita pela lista do PSD, considero 

oportuno referir que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− A decisão agora anunciada não constitui surpresa para mim face aos acontecimentos que, 

sobretudo nos últimos cinco meses, marcaram as dificuldades que me foram impostas no que respeita ao 

exercício das funções para as quais fui convidada, pessoalmente, pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, Dr. Rui Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------- 

− Com efeito, a partir do momento em que, por decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Vagos, em Agosto de 2010, fui privada de um gabinete neste Município para desempenhar as funções 

para as quais havia sido convidada, pude verificar que a boa fé política e pessoal de alguns elementos 

deste Executivo em relação à minha pessoa não passava, afinal, de uma ilusão minha. ---------------------- 

− Não obstante esta constatação, continuei a trabalhar com o máximo empenho no sentido de 

dinamizar e promover a Cultura no Concelho, ultrapassando os obstáculos diários que me foram sendo 

colocados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Na qualidade de Vereadora independente, livre de quaisquer interesses ou ambições político-

partidárias, orientei a minha conduta por uma extrema lealdade ao povo que nos elegeu e à terra que me 

viu nascer. Desempenhei, por isso, as funções de Vereadora da Cultura o melhor que pude e soube. ------ 

− O balanço que faço destes poucos e árduos meses de trabalho não pode deixar de ser positivo. 

Reduzi os custos desta Autarquia com a Cultura relativamente ao último ano do anterior mandato, 

respeitando na íntegra o parco orçamento que me foi colocado ao dispor. Mesmo assim, assegurei uma 

programação cultural que mereceu, em diversas e repetidas ocasiões, os elogios de muitos vaguenses, 

das colectividades e, pasme-se, da oposição. ------------------------------------------------------------------------ 

− Compreendo que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, bem como alguns dos 

elementos deste Executivo, nomeadamente aqueles que desempenharam anteriormente as minhas 

funções, desconheçam estas manifestações elogiosas para com a política Cultural desta Autarquia. 

Afinal, poucas ou nenhumas vezes estiveram presentes nas inúmeras iniciativas que decorreram, 

nomeadamente quando foram as associações e colectividades do Concelho as protagonistas. -------------- 

− Com efeito, o projecto cultural que desenhei para o Município de Vagos, mesmo com baixos 

custos, foi sendo reconhecido como diferente e inovador em relação ao que vinha de trás. Pude 

comprovar, ao longo deste tempo, uma convicção que já tinha: a de que os vaguenses não são 

portugueses de segunda e que o seu nível cultural é bem mais elevado do que a imagem que alguns 

responsáveis parecem, lamentavelmente, querer fazer passar. ---------------------------------------------------- 



 

− Apostei em abrir portas à possibilidade dos jovens das nossas colectividades poderem enriquecer 

as suas capacidades, disponibilizando-lhes, através do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da 

Vagos, formação gratuita na área do teatro e da música, onde este Concelho deu, aliás, provas de 

inegável talento ao longo da sua história. ---------------------------------------------------------------------------- 

− Provei, nestes breves meses, que é possível ter uma política cultural de qualidade, com rigor 

orçamental e baixos custos, capaz de aliar uma programação diversificada e uma aposta na formação dos 

actores culturais do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

− Assumi o cargo de Vereadora da Cultura por vontade do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Vagos, Dr. Rui Cruz. Termino o exercício destas funções por vontade do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Cruz. ------------------------------------------------------------------------- 

− Lamento, porém, que o mesmo Dr. Rui Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, não me 

tenha comunicado pessoalmente a sua decisão, refugiando-se num e-mail de agradecimento e no 

despacho que, no passado dia 21 de Janeiro, assinou, dirigido à Divisão Administrativa desta Autarquia. 

Confesso que, na minha inocência, esperava bem mais. ----------------------------------------------------------- 

− Ao Senhor Presidente da Câmara e ao restante Executivo quero comunicar que continuarei a 

exercer as funções de Vereadora para as quais fui eleita na qualidade de independente. Essa é uma 

responsabilidade que os vaguenses depositaram em todos os eleitos e que eu tenciono cumprir, 

continuando a dar o melhor de mim mesma. ------------------------------------------------------------------------ 

− Foi, aliás, com esse objectivo em mente que, após a eleição deste Executivo, em Outubro de 

2009, procedi a profundas alterações na minha vida profissional, sacrificando, também, a minha vida 

pessoal e familiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Nunca pedi nada em troca. Nem mesmo lealdade ou frontalidade, pois sempre pensei que esses 

eram valores inquestionáveis neste Executivo. Infelizmente, ao longo deste tempo, e nos mais diversos 

contextos, fui sendo alvo do contrário. Preferi, mesmo assim, ignorar os ataques, nalguns casos 

insultuosos, que, na minha ausência, foram feitos à minha pessoa, optando por trabalhar, apenas e só, 

para a Cultura em Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Verifico, com tristeza, que não foi possível levar esse trabalho até ao fim. ---------------------------- 

− Agradeço a todas as colectividades e associações do Concelho, o talento, a confiança, o 

entusiasmo e a colaboração que me deram. Prometo continuar ao seu dispor para as ajudar, não só no 

âmbito da minha qualidade de Vereadora independente, mas também de cidadã. ----------------------------- 

− Agradeço, igualmente, aos funcionários da Câmara Municipal de Vagos que me ajudaram, ao 

longo destes meses, a levar a bom porto o projecto cultural que me propus desenvolver. Foi o seu 

profissionalismo e a sua vontade de trabalhar para o bem do Município que me permitiram não 



 
 
 
 
 
 

 

desanimar nunca perante as adversidades. --------------------------------------------------------------------------- 

− Aos trabalhadores da Câmara Municipal, às colectividades do Concelho, aos muitos amigos que 

ganhei e ao Povo de Vagos, o meu muito obrigada.” -------------------------------------------------------------- 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------- 

•••• “Relativamente à redução de meio tempo, concordamos com ela uma vez que a mesma está de 

acordo com o que defendemos em reunião de 7 de Abril de 2010, quando deixámos claro que não se 

justificava o alargamento do número de vereadores da Câmara Municipal de Vagos. Continuamos a achar 

que as medidas de contenção de custos deviam ser extensivas a outras áreas, incluindo a redução do 

número de elementos que compõem o Gabinete de Apoio e a contratação de pessoal para serviço de 

assessorias, cujos contratos foram assinados em tempos que já exigiam que a Câmara Municipal de Vagos 

tomasse medidas de redução da despesa. ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Relativamente à retirada de pelouros da Dr.ª Cláudia Oliveira, convém referir que esta decisão não 

passa pela Câmara, é apenas da competência do Sr. presidente. Além disso, não parece que esta retirada 

de funções decorra da decisão de redução de meio tempo, pois poderia ter existido uma redistribuição de 

pelouros sem pôr em causa as funções da Dr.ª Cláudia Oliveira. -------------------------------------------------- 

•••• Depois de ouvirmos a intervenção da Sr.ª Vereadora, só podemos elogiar a sua postura ao escolher o 

momento e local apropriado para, em primeira mão, procurar esclarecer o assunto. Agradecemos o 

esclarecimento que fez da situação e acrescentamos que os ecos que nos têm chegado de quem tem 

acompanhado de perto o seu trabalho são francamente positivos. Finalmente, não podemos deixar de 

elogiar o discurso corajoso e descomprometido que nos apresentou revelador de um saber-estar que faz 

falta na política vaguense.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:30 horas, o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, entrou 

na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

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

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO PEDRO ROCHA 

SARABANDO - A Câmara Municipal deliberou, 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 e vésperas de feriados, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias 

seguintes, até 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, 



 

LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Carlos Luz 

Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, para que o 

seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, sito no referido lugar, denominado 

“Esplanada”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - SÉRGIO PEDRO ROCHA SARABANDO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - Presente o requerimento 

de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, datado de 10/01/2011, proprietário do estabelecimento denominado “Versus 

Caffé”, sito na Rua Padre Joaquim da Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, a solicitar autorização 

para montagem de uma esplanada junto ao referido estabelecimento, da parte nascente, durante o ano 2011. --------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público, numa área de 

39,20 m2, com 6 mesas e 24 cadeiras, durante o ano de 2011. ---------------------------------------------------------------- 

7 - MÁRIO MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de 

Mário Manuel de Oliveira Santos, a informar que pelo motivo de terem sido realizados trabalhos pela Câmara 

Municipal, na Parada de Cima, na Rua de S. João, onde se situa o seu terreno com o artigo n.º 1793, do qual 

provocaram a diminuição da área do mesmo, solicita a isenção da licença e a cedência do material necessário para 

a vedação do terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi presente ainda, o mapa de quantidades da Divisão de Serviços Operativos, para a construção do referido 

muro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de licença e ceder os materiais necessários para a 

execução dos muros de vedação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – EMANILHAMENTO RUA DO SUL – 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de 

Angeão, datado de 01/03/2010, a solicitar o emanilhamento com manilhas de diâmetro 30, de ambos os lados da 

Rua Sul, com uma distância de 400 metros de cada lado. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda, a informação da Divisão de Serviços Operativos, datada de 17/01/2011, que anexa a 

Estimativa de Custos para a execução de Águas Pluviais a norte da Rua do Sul, da referida freguesia. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

MUROS – RATIFICAÇÃO – Presente a informação técnica da Divisão de Serviços Operacionais, datada de 

17/01/2011, a informar sobre os muros demolidos para alargamento de via na Rua Canto da Gândara, Freguesia de 

Fonte de Angeão, áreas cedidas, quantidades de materiais e estimativa de preço, bem como a calendarização para a 

execução dos muros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 20/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2010 – RECTIFICAÇÃO - 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, rectificar a 8ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 979.050,00 

€ (novecentos e setenta e nove mil e cinquenta euros), documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado 

pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de 

acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. -------------------------------- 

11 - 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2010 – 

RECTIFICAÇÃO - 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, rectificar a 7ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 525.000,00 € (quinhentos e vinte e cinco mil euros), documento constituído por 1 folha, 

assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na 

redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de 

Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 13/01/2011 

a 26/01/2011, 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 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E PISCINAS 

MUNICIPAIS - PROC.º N.º 6.2.2-13/2008 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA 

EMPREITADA - Presente o Auto de Recepção Provisória, datado de 10/01/2011, da empreitada de 

“Requalificação Urbanística do Espaço Interior entre o Pavilhão e Piscinas Municipais”, em que foi adjudicatário 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto, receber provisoriamente a 



 

obra e aprovar a conta final da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-3/2008 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL DA EMPREITADA - Presente o Auto de Recepção Provisória, datado de 30/11/2010, da empreitada de 

“Arranjos Exteriores do Equipamento de Apoio Social e Administrativo à Zona Industrial de Vagos”, em que foi 

adjudicatário Azinheiro – Sociedade de Construções, S.A.. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto, receber provisoriamente a 

obra e aprovar a conta final da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - Foram presentes as informações do Coordenador 

Técnico datada de 19/01/2011, do Senhor Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização Arq.º Pedro Castro, datada 

de 20/01/2011 e do Senhor Chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio, datada de 20/10/2011, documentos que 

se dão aqui como inteiramente reproduzidos e cujas cópias ficarão arquivadas no presente Livro de Actas. ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o primeiro concorrente, Inmetro – Construção, 

Lda., que é sua intenção declarar a caducidade da adjudicação, porquanto o adjudicatário, apesar de notificado para 

o efeito não deu cumprimento ao estipulado no CCP (Código dos Contratos Públicos), quanto à prestação de 

caução, conforme as atrás citadas informações. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou, ainda, unanimemente, a Câmara Municipal, notificar o primeiro concorrente, Inmetro – 

Construção, Lda., nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., para se pronunciar, querendo, sobre o teor da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – 

APROVAÇÃO DA MINUTA - Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada do “Centro Escolar de 

Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do contrato da obra “Centro Escolar de 

Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “ABERTURA DA ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA” – PROC.º N.º 

6.2.2-04/2009 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - Presente a informação do Chefe de Divisão de 

Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida, datada de 19/01/2011, na qual propõe que seja nomeado o Sr. 

Eng. José António Martins Silvestre como fiscal da obra da empreitada mencionada em epígrafe. --------------------- 

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

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

6 - “BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2011 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO - Presente a informação do Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge 

Almeida, datada de 19/01/2011, na qual propõe que seja nomeado o Sr. Eng. José António Martins Silvestre como 



 
 
 
 
 
 

 

fiscal da obra da empreitada mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - FRANCISCO ARAÚJO LOPES E ESPOSA CESALTINA FERREIRA PASCOAL – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 94/10 - Presente o processo de obras particulares em que são requerentes 

Francisco Araújo Lopes e mulher Cesaltina Ferreira Pascoal, residentes na Rua do Palhal, n.º 13, lugar de Palhal, 

freguesia de Ponte de Vagos, a requererem licenciamento de obras de construção de uma moradia unifamiliar e 

anexo, numa propriedade sita no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a construção, nas seguintes condições: ----------- 

1. O proprietário autorizar desde já a Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, a tomar posse do terreno 

necessário à abertura da nova via entre a Rua da Rebôla e a Rua do Palhal; ------------------------------------- 

2. Por tal cedência não terá direito a quaisquer indemnizações, seja a que titulo for; ------------------------------ 

3. Será por sua conta o custo e a execução das restantes infraestruturas necessárias à edificação e à 

habitação, tais como, rede e fornecimento de Energia Eléctrica, rede e fornecimento de águas, rede e 

fornecimento de telefones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - LUÍS MIGUEL FELÍCIO DE PINHO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 170/10 - Presente o 

processo de obras particulares de que é requerente Luís Miguel Felício de Pinho, residente na Rua das Carreirinhas, 

1º Transversal, n.º 32, lugar e freguesia de Ouca, a requerer licença para construção de uma moradia unifamiliar e 

anexos, numa propriedade sita na Rua da Estrada, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente e 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 2 abstenções (dos senhores Vereadores Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), deferir a pretensão do requerente nas seguintes 

condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dar cumprimento ao teor da Informação Técnica, datada de 17/12/2010, no que se refere aos raios de 

curvatura e visibilidade, ou em alternativa, e tendo em consideração que no tardoz do terreno do 

requerente se acham edificadas 2 moradias, poderá o mesmo, na zona do entroncamento do caminho 

vicinal com a estrada municipal, optar por muros de altura não superior a 1 metro, com elementos vazados 

que permitam visibilidade até ao máximo de 2 metros; ------------------------------------------------------------- 

2. Nos restantes poderá, por questões de privacidade e segurança, edificar com a mesma altura já aprovada 

para muros existentes à face da via principal (processo de Abel José Nascimento Rito, n.º 328/96), 



 

devendo a fiscalização proceder à determinação quer dos alinhamentos quer da altura dos muros. ---------- 

-------- Declaração de Voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Abstivemo-nos por reserva relativamente ao afastamento do caminho vicinal.” --------------------------------- 

3 - MÁRIO PASCOAL – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 164/10 - Presente o processo de obras 

particulares em que é requerente Mário Pascoal, residente na Rua de Cabecinhas, lugar e freguesia de Calvão, a 

requerer licença para construção de uma moradia unifamiliar, numa propriedade sita, no lugar e freguesia de Santo 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia, face à intenção de 

indeferimento com base nos pareces técnicos datados de 14/12/2010, 05/01/2011 e 10/01/2011. ----------------------- 

4 - ELIANO NUNES FREIRE E JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA MOREIRA – LOTEAMENTO URBANO 

– PROC.º N.º 5/10 – Presente o processo de loteamento urbano n.º 5/10, em que são requerente Eliano Nunes 

Freire, e José Augusto da Rocha Moreira, relativamente ao loteamento urbano que pretendem levar a efeito num 

prédio situado junto à Rua das Carreirinhas, freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor ao requerente a integração da área que se propõe 

ceder para espaço verde de utilização colectiva, nas áreas dos lotes, compensando a Câmara Municipal pela não 

cedência de áreas, porquanto a área que pretende ceder, face à sua dimensão e localização, não se reveste de 

interesse para o Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - ACTUALIZAÇÃO DE RENDA – Presente a informação da Chefe 

de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 31/01/2011, que a seguir se transcreve: --------------------- 

-------- “A inquilina, Maria de Lurdes Martins da Rocha, residente no Bloco B, 1º Direito, do Bairro Dr. Pedro 

Guimarães, informou a Câmara Municipal que estava separada do marido e que não tinha rendimentos para pagar a 

renda, que tinha sido aplicada em Julho de 2010, no valor de 179,47 €/mensais; ------------------------------------------ 

-------- Em Novembro foi enviado ofício a solicitar documentação comprovativa da composição do agregado 

familiar e dos rendimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em Dezembro a inquilina entrega os documentos solicitados e é calculado o rendimento mensal do 

agregado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em Dezembro é enviada, ao Chefe da Divisão Económica e Financeira, a grelha dos rendimentos para 



 
 
 
 
 
 

 

cálculo das novas rendas, dos Blocos C, D e E, e também os novos rendimentos desta inquilina, para cálculo da 

renda para o ano de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em Janeiro recebo a grelha com o cálculo das novas rendas e são notificados todos os inquilinos dos Blocos 

C, D e E; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A renda desta inquilina só deveria ser actualizada em Julho de 2011, de acordo com a deliberação camarária 

da reunião de 13 de Junho de 2008, “As rendas de cariz social deverão ser actualizadas anualmente, nos bairros 

sociais, propriedade do Município”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No entanto, face à alteração de rendimentos da inquilina, pela saída do marido do agregado, e de acordo 

com o estipulado no n.º 2 e 3 do artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, “2 – O montante da renda 

actualiza-se, também anual e automaticamente, em função da variação do rendimento mensal corrigido do 

agregado familiar… 3 – A renda pode ainda ser reajustada, a todo o tempo, sempre que se verifique alteração do 

rendimento mensal corrigido do agregado familiar, resultante de morte, invalidez permanente e absoluta ou 

desemprego de um dos membros.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Face ao exposto e tendo a inquilina apresentado o comprovativo do seu divórcio e dos actuais 

rendimentos, entendo que reúne as condições necessárias para a alteração da respectiva renda, a partir do 

mês de Fevereiro, para o valor de 57,21 €/mensais.” ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Chefe de Divisão de Acção Social, 

Dr.ª Lina Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, a Senhora Vereadora Dr. Albina Maria 

de Oliveira Rocha ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de integrar o Conselho Fiscal da Confraria 

Gastronómica As Sainhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CONFRARIA GASTRONÓMICA AS SAINHAS - PEDIDO DE INSTALAÇÕES – Presente o ofício da 

Confraria gastronómica As Sainhas, datado de 10/01/2011, a solicitar um espaço para instalação da sua sede. ------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder um espaço à Confraria Gastronómica As Sainhas, 

para instalação da sua Sede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, a Senhora Vereadora Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha, foi chamada à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - REPARAÇÕES NO EDIFÍCIO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS - P.A.S. - RUA 

DA FONTE – Presente a informação técnica da Divisão dos Serviços Operacionais, datada de 19/01/2011, onde 

anexa a estimativa de custos e reparações a efectuar no edifício do P.A.S. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a estimativa de custos das reparações no edifício 

do P.A.S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

4 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - RELATÓRIO FINAL - Em seguida, foi presente o 

Relatório Final, elaborado pelo Júri de procedimento concursal, em 31/01/2011, a informar que decorrido o prazo 

de audiência prévia e não tendo sido apresentada qualquer reclamação, deliberou o júri manter o teor e as 

conclusões do relatório preliminar, datado de 20/01/2011, propondo assim a adjudicação da obra de “Beneficiação 

da Ponte da Vagueira”, ao concorrente Construções Europa Ar-Lindo, S.A., pelo montante de 322.441,94 € 

(trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos), em virtude de, face 

aos critérios definidos, ser a proposta mais baixa apresentada. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra de “Beneficiação da Ponte da 

Vagueira”, ao concorrente Construções Europa Ar-Lindo, S.A., pelo montante de 322.441,94 € (trezentos e vinte e 

dois mil, quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos). ------------------------------------------------ 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da Vagueira (Topo Norte), freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / Apoio de Praia, sito no referido lugar, 

denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, e vésperas de feriados, das 09,00 horas às 

04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. --------------------------------------------------------------------------------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ARMANDO DE OLIVEIRA - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de Oliveira, residente na 

Rua do Ergueiro, n.º 36, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, para que o seu estabelecimento de Café e 

Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Oliveira”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, 

vésperas de feriados e feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. -------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


