
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 4/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 DE FEVEREIRO 

DE 2011 

 

--------- No dia 15 de Fevereiro de 2011, pelas quinze horas e dez 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. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. ------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as actas n.º 2/11, 

de 18/01/2011, e n.º 3/11, de 01/02/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do dia, a Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, usou da palavra para dizer o seguinte: --------------------------------- 

-------- “Congratulo a Filarmónica Vaguense que, no passado domingo, dia 13 de Fevereiro, encerrou as 

comemorações dos 150 anos de existência. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tratou-se de um concerto memorável, no qual foi apresentado ao numeroso público presente o seu mais 

recente trabalho registado em CD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O momento alto desta celebração foi a apresentação, em estreia, da obra composta especificamente para a 

Filarmónica Vaguense pelo compositor Sérgio Azevedo, um músico distinguido com vários prémios nacionais e 

internacionais de composição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Sérgio Azevedo referiu estar impressionado com a qualidade dos músicos da nossa banda e com a elevada 

competência do maestro Leonel Ruivo, tendo-se mostrado interessado em voltar a compor para a Filarmónica 

Vaguense, facto que nos deve deixar a todos muito orgulhosos. --------------------------------------------------------------- 

-------- Lamento, no entanto, que nenhum membro deste executivo, com pelouros delegados, nomeadamente, a 

Vereadora da Cultura ou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, tenham estado presentes nesta cerimónia para 

prestarem a devida homenagem à instituição e receberem em nome do Município, um compositor prestigiado, que 

se deslocou, propositadamente, de Lisboa a Vagos, para ficar a conhecer o fruto do seu trabalho e, também, os 

valores musicais que existem na nossa terra.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Sobre o assunto disse a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, que não recebeu qualquer 

convite sobre o assunto, o que lamenta, porque estaria presente caso tivesse conhecimento do evento. ----------------- 

-------- Ainda sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que igualmente lamenta, em nome 



 

da Câmara Municipal, que não tenham sido convidados todos os membros do Órgão Executivo e não tenha sido 

dada a devida nota da presença de tal figura ilustre no Concelho de Vagos. ------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de 

Fevereiro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 212.376,69 € (duzentos e doze mil, trezentos e setenta e 

seis euros e sessenta e nove cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------- 

2 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – CUSTOS 

SUPORTADOS COM O COM - Presente o ofício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Vagos, datado de 24/01/2011, a solicitar a comparticipação no valor de 4.353,21 € (quatro mil, trezentos e 

cinquenta e três euros e vinte e um cêntimos), destinado aos custos suportados com o Gabinete do COM – 

Comandante Operacional Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no montante de 4.353,21 € (quatro 

mil, trezentos e cinquenta e três euros e vinte e um cêntimos), devendo ser comunicado à Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Vagos, que, no futuro, deverão ser efectuados os ajustamentos necessários no sentido 

de algumas despesas serem suportadas directamente pela Câmara Municipal. --------------------------------------------- 

3 - SÓNIA CRISTINA TAVARES PINHO - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – 

Foi presente o ofício da Protecção Jurídica da CA Seguros, datada de 03/02/2011, a solicitar o pedido de 

indemnização da sua cliente Sónia Cristina Tavares Pinho, bem como a informação jurídica, datada de 08/02/2011.  

-------- Assegurada a audição prévia da interessada e tendo em consideração que a sua reclamação em nada abala 

os fundamentos da intenção de indeferimento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão, com os mesmos fundamentos objecto da audição prévia. --------------------------------------------------------- 

4 - CONFORT DOMUS – GESTÃO DE CONDOMÍNIO E SERVIÇOS, LDA. – SOLICITAÇÃO DE 

ARRANJO DE GRELHA DE EVACUAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício 

da firma Confort Domus – Gestão de Condomínio e Serviços, Lda., datada de 24/11/2010, a solicitar o arranjo das 

grelhas de evacuação das águas pluviais que se encontram frente ao prédio sito na Estrada Nacional 109, n.º 109 – 

Quintã – Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Estimativa de Custos para a execução do problema apresentado pela referida firma. -------------------------------------- 

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

datado de 21/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - COMISSÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – A Câmara Municipal tomou conhecimento 

do funcionamento da Comissão de Trânsito do Município de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente 



 
 
 
 
 
 

 

reproduzido e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------- 

6 – NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE – Em seguida, disse o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração as orientações da IGAL, que a verificação do cumprimento da assiduidade e do 

horário de trabalho deve sempre socorrer-se na medida do possível por meios electrónicos, apesar de se admitir a 

flexibilidade de horários e a confiança política depositada nos nomeados e sem por em causa essa confiança e essa 

isenção ou flexibilidade de horário, proponho que o pessoal dirigente que ficou dispensado da marcação do ponto, 

sinalize no ponto a sua chegada ao local de trabalho ao inicio da manhã e a sua saída ao fim do dia, final de 

trabalho, no relógio do ponto, com efeitos a partir do dia 01/03/2011. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 – PROPOSTAS DE UNIFORMIZAÇÃO DE REQUERIMENTOS - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos requerimentos, tendo em vista a Modernização Administrativa, documento que se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. ----------------------------------------- 

8 - 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 27/01/2011 a 

09/02/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - MARIA ODETE MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 14/10 - Foi presente o processo n.º 

19/10, em que é requerente Maria Odete Marques, residente na Rua Direita, n.º 72, lugar de Carregosa, freguesia 

de Ouca, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de duas moradias 

unifamiliares uma com anexo, muros e destaque de parcela, numa propriedade localizada na Rua Principal, sito no 

referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentada a seguinte proposta: ------------------ 

-------- “Tendo em consideração a exposição solar das moradias, proposta pela requerente, ou seja, assegurando 

para ambas a exposição solar a sul; tendo em consideração a configuração e as dimensões das parcelas; tendo em 

consideração a envolvente, julgo de aceitar a proposta da requerente, até porque é a mesma que de forma livre e no 

exercício pleno do seu exercício de propriedade propõe a empena cega para uma das construções; tendo em 

consideração com a presente proposta se assegura circulação à volta das construções aumentando assim a 

segurança, no caso de catástrofe ou incêndio, porquanto que se aceite a proposta da requerente”. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 



 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - EDGAR JOEL LEITE MARQUES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 15/2007 – Foi presente o 

processo de obras particulares, em que é requerente Edgar Joel Leite Marques, referente à construção de um 

Pavilhão Industrial, Lote n.º 128, na Zona Industrial de Vagos, dando resposta à deliberação camarária de 

16/06/2010, que declarou a caducidade do processo. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assegurada a audição prévia da interessada e tendo em consideração que a sua reclamação em nada abala 

os fundamentos da intenção de declarar a caducidade do processo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão, com os mesmos fundamentos objecto da audição prévia. --------------------------- 

3 - ALIPIO JOSÉ RODRIGUES E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 29/92 – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos 

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

4 - TELMO JOSÉ ROCHA DE BRITO - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 1/2001 - Foi presente o 

processo n.º 1/2001, em que é titular Telmo José Rocha de Brito, residente na Rua da Senhora, n.º 568, em Vagos, 

a solicitar a recepção definitiva das Obras de Urbanização e o cancelamento da garantia bancária, relativo à 

operação de loteamento situado na vila e freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva das obras de 

urbanização e libertar a caução, se for caso disso. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 - MANUEL SILVA DIAS - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 1/2009 - Foi presente o processo n.º 

1/2009, em que é titular Manuel Silva Dias, residente na Estrada da Floresta, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a 

solicitar a recepção provisória das Obras de Urbanização e o cancelamento da garantia bancária, relativo à 

operação de loteamento situado na referida freguesia. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Provisória das obras de 

urbanização e reduzir a caução até 90%, se for caso disso. -------------------------------------------------------------------- 

6 - FERREIRAS, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 22/89 - A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - FERNANDO LICÍNIO LOPES - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Fernando Licínio Lopes, residente 

na Rua da Floresta, Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Café e Restaurante, sito 



 
 
 
 
 
 

 

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

de feriados, das 07,00 horas às 03,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ------------------------------------------- 

2 – C3 - CENTRO DE CIÊNCIA E CULTURA – Presente a informação do Assessor para a Área de Educação, 

Bruno Marques, datada de 14/02/2011, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que foi deliberado, em Reunião Ordinária de Câmara, de 14 de Setembro de 2010, aprovar a 

parceria entre o Município de Vagos e a Fábrica da Ciência Viva para o desenvolvimento do projecto “C3 – 

Centro Ciência e Cultura”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que nessa reunião foi, também, aprovado o orçamento para a elaboração do referido projecto.  

-------- Considerando que, por despacho da Sr.ª Vice-Presidente, foi apresentada candidatura à Medida 3.2 – 

Melhoria da Qualidade de Vida, Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património Rural, para o 

financiamento deste projecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que, para efeitos processuais da própria candidatura, é necessária a aprovação da 

apresentação da candidatura pela Câmara Municipal de Vagos. -------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que se ratifique o despacho da Sr.ª Vice-Presidente e se aprove a Candidatura do Projecto “C3 – Centro 

Ciência e Cultura” à Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património Rural da Medida 3.2 – 

Melhoria da Qualidade de Vida do Programa LEADER AD ELO.” ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, datado de 16/09/2010, bem como aprovar a candidatura à Medida 3.2 – Melhoria da 

Qualidade de Vida 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património Rural. ---------------------------------------------- 

3 - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E PISCINAS-- 

MUNICIPAIS - PROC.º N.º 6.2.2-13/2008 - CONCLUSÃO DA OBRA – Presente a informação técnica datada 

de 07/01/2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia fica arquivada no presente 

Livro de Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reduzir a zero as multas aplicáveis, uma vez que, 

efectivamente do atraso não resultaram quaisquer prejuízos para o dono da obra. ----------------------------------------- 

4 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – Presente a informação técnica datada de 

14/02/2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia fica arquivada no presente 

Livro de Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a resposta da adjudicatária, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Declarar a caducidade da adjudicação; --------------------------------------------------------------------------------- 



 

b) Informar o INCI; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Adjudicar à proposta ordenada em segundo lugar do Relatório Final, Ferreira Construções, S.A., pelo 

montante de 2.809.905,11 € (dois milhões, oitocentos e nove mil, novecentos e cinco euros e onze 

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

5 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - VALIDAÇÃO DOS 

TRABALHOS DE “REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO” - COORDENAÇÃO DE 

SEGURANÇA DE OBRA – Presente a informação técnica datada de 14/02/2011, documento que se dá aqui 

como inteiramente reproduzido e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Remoção de Cobertura em Chapas de 

Fibrocimento do Pavilhão Municipal Gimnodesportivo de Vagos, e respectiva coordenação e segurança de obra, 

nas condições da referida informação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CARLA SOFIA SIMÕES INÁCIO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 134/2006 – Presente o 

processo que é requerente Carla Sofia Simões Inácio, residente na Rua dos Pardeiros, n.º 139, lugar e freguesia de 

Santa Catarina, que requer licença de acabamentos por noves meses, bem como, comunicar as alterações 

executadas nos alçados da moradia e anexos, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações e conceder a licença especial para 

acabamentos, nas condições da informação técnica, datada de 07/02/2011. ------------------------------------------------ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Usou da palavra o Senhor Alírio de Oliveira Matos, residente em Vagos, para 

questionar a câmara Municipal, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, sobre diversos assuntos, que 

resumidamente se descrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) A qualidade da água na sua casa é muito má e tem inclusivamente uma cor muito escura, sendo totalmente 

impossível bebe-la; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Existem facturas que foram pagas por transferência bancária com valor superior ao valor que deveria 

corresponder face à leitura do contador da água; ---------------------------------------------------------------------- 

c) Nas diversas intervenções efectuadas nas estradas não se tem em atenção a forma como o fazem; ----------- 

d) A Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha (Cardais) está muito danificada; -------------------------------------- 

e) O mesmo se passa com a EN 109, que está muito danificada; ------------------------------------------------------ 

f) Questionou sobre a reclamação dos moradores quanto à solução da sinalização rodoviária encontrada para 

o entroncamento da Rua dos Cardais com a EN 109; ----------------------------------------------------------------- 

g) Sugeriu a colocação de placas de sinalização e de piso degradado à entrada da Vila de Vagos, na EN 109, e 

na Rua dos Cardais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Sugeriu a colocação de placas de sinalização da Zona Industrial de Vagos. -------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu ao munícipe dizendo-lhe o seguinte: --------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Quanto à alínea a) sugeriu ao munícipe que apresentasse uma reclamação junto dos Serviços da ADRA; ----- 

-------- Quanto à alínea b) sugeriu ao munícipe que apresentasse um requerimento sobre o assunto junto dos 

Serviços da ADRA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Quanto às alíneas c), d), e), g) e h), informou o munícipe que registou as suas preocupações: ------------------- 

-------- Quanto à alínea f) disse que iria solicitar à DEDA que coloque sinal de indício de localidade junto à ponte 

da Água Fria e que coloque traço contínuo em toda a subida, desde o início de localidade até ao entroncamento com 

a Rua dos Cardais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


