
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 4/10 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 

2010 

 

--------- No dia 10 de Fevereiro de 2010, pelas quinze horas, 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 dos Santos Martins Júnior, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, 

Técnico Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Não compareceu ao início da Reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, vindo a faze-lo mais tarde, conforme se fará referência no local próprio da presente acta. A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada à presente Reunião, pelo Senhor Vereador Dr. 

Marco António Ferreira Domingues. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 2010/01/20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,25 horas, a Vereadora Senhora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, entrou na 

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

e votação dessa Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na Ordem do Dia, o Senhor Vereador 

Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, questionou o Senhor Presidente da Câmara relativamente a alguns 

processos constantes da Ordem do Dia, relativamente aos quais não sabe qual o motivo porque os mesmos estão cá, 

sem qualquer justificação. Agradecia que de futuro fosse apresentado o sentido da deliberação a tomar. --------------- 

-------- Questionou ainda o Senhor Presidente, sobre o resultado da Reunião com o Senhor Secretário de Estado da 

Educação. O Senhor Presidente prestou os devidos esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Fevereiro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 89.920,77 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - 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 e 

feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. ----------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ANTÓNIO NEVES - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por António Neves, residente na Rua Santo 

António, n.º 52, lugar de Canto de Baixo, freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de Café e 

Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “O Tasco”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados e vésperas de 

feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. ----------------------------------------------- 

4 - PARÓQUIA DE S. TIAGO VAGOS - COMISSSÃO ADMINSTRATIVA DA IGREJA – NÚCLEO DO 

LOMBOMEÃO – PEDIDO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PINTURA E DOURAMENTO 

DOS RETÁBULOS E AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA IGREJA DO 

LOMBOMEÃO – Presente o ofício da Paróquia de S. Tiago Vagos, Comissão Administrativa da Igreja, Núcleo 

do Lombomeão, datado de 11/01/2010, conforme deliberação de 07/08/2009 da Câmara Municipal, solicita um 

subsídio no valor de 51.672,00 € (cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e dois euros), destinado ao complemento 

das obras de pintura e douramento dos retábulos e aquisição dos bancos da Igreja do Lombomeão. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 51.672,00 € (cinquenta e 

um mil, seiscentos e setenta e dois euros), destinado ao complemento das obras de pintura e douramento dos 

retábulos e aquisição dos bancos da Igreja do Lombomeão. ------------------------------------------------------------------- 

5 - ALLSA BANYOLES, S.L. - AQUISIÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o 

ofício da firma Allsa Bayoles, S.L., com sede em Banyoles (Girona), Espanha, datado de 28/12/2009, a manifestar 

o interesse na aquisição de um lote de terreno, na Zona Industrial de Vagos. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura e informar a requerente que a 

Câmara Municipal disponibiliza o lote n.º 9 da Zona industrial de Vagos, nas condições do Regulamento do Plano 

de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, ao preço de 9,98 €/m2. ---------------------------------------------------------- 

6 - GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. - AQUISIÇÃO DO LOTE 83 - ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – Presente o ofício da firma Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, 

Lote n.º 29, a informar que pretende alargar a sua área de implantação, pelo que vem mostrar interesse na aquisição 

do lote contíguo à sua unidade, mais propriamente o lote 83. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura e informar a requerente que a 

Câmara Municipal aliena o lote n.º 83, ao preço de 9,98 €/m2. --------------------------------------------------------------- 

7 - LUÍS ANTÓNIO REBELO FONTES - REGULARIZAÇÃO DO SANEAMENTO – Presente o ofício de 

Luís António Rebelo Fontes, datado de 26/11/2009, residente no Bairro S. João, n.º 77, na Vila e freguesia de 

Vagos, a informar que em 1993 construiu a sua habitação no local referido, tendo pedido na data a ligação ao 



 
 
 
 
 
 

 

saneamento, tendo sido informado que não era possível, tendo que construir foças sépticas, encontrando-se estas 

com um desnível entre três a cinco metros, numa extensão de 80m, da rede pública de esgotos. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o requerente da obrigatoriedade da ligação ao 

saneamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - ARMANDO DA ROCHA TOMÉ - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de Armando da 

Rocha Tomé, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 201, na vila e freguesia de Vagos, a solicitar 

uma indemnização, pela ocupação de 450 m2, no valor de 4,50 €/m2, para proceder à abertura de uma estrada, que 

liga o novo Centro de Saúde de Vagos à Rua Padre Vicente Maria da Rocha. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Senhor Armando da Rocha Tomé, no valor 

de 4,50 €/m2, pela ocupação de 450 m2, de um terreno de que é proprietário, perfazendo o total de 2.025,00 € (dois 

mil e vinte e cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - EPADRV - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS - PROJECTO “ESCOL(H)AS EM BOA-HORA” - PEDIDO DE COLABORAÇÃO – Presente o 

ofício da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, datado de 

29/01/2010, a informar que em 30/09/2009, várias entidades locais candidataram-se ao financiamento do Programa 

Escolhas – PE – (Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2009, de 23 de Julho), para desenvolver o Projecto 

“Escol(h)as em Boa Hora”, que visa a inclusão social das crianças e jovens oriundos de contextos socioeconómicos 

desfavorecidos do concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que a candidatura foi aprovada em 30/11/2009, tendo obtido um financiamento de 186.308,00 

€ (cento e oitenta e seis mil, trezentos e oito euros), para os três anos de duração do Programa (2010 a 2012). ------- 

-------- Face ao exposto solicita à Câmara Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

1. O acompanhamento da Câmara Municipal de Vagos, ao longo da implementação do Projecto, como 

Entidade Parceira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Financiamento de uma parte do Projecto, nomeadamente na comparticipação das despesas com os 

recursos humanos, no que diz respeito a: encargos sociais sobre as remunerações da Entidade 

Empregadora; Seguro de Acidentes de trabalho; compensações decorrentes da caducidade de contrato de 

trabalho; no valor de 41.910,33 € (quarenta e um mil, novecentos e dez euros e trinta e três cêntimos) para 

os três anos, ou seja, 13.970,11 € (treze mil, novecentos e setenta euros e onze cêntimos) por ano; ---------- 

3. Cedência dos serviços de uma psicóloga da Câmara Municipal de Vagos, durante 10 horas semanais; ------ 

4. Cedência de transporte sempre que se justifique ou quando as carrinhas da EPADRV não estejam em 

condições de efectuar o transporte dos destinatários para as actividades planificadas. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e fixar o pagamento do subsídio em 



prestações mensais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA - 

PAI - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA PLANO DE ACTIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS 

LIVRES – Foi presente o Plano de Actividades de Ocupação de Tempos Livres, apresentado pela Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da EB 2/3 Dr. João Rocha Pai, para o ano lectivo 2009/2010, a solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 300,00 € (trezentos euros), destinado às Actividades de Ocupação de 

Tempos Livres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 300,00 € (trezentos euros), 

destinado à Actividade de Ocupação de Tempos Livres, nas seguintes condições: ---------------------------------------- 

1. O Plano seja aberto e divulgado na comunidade educativa em que se insere; ------------------------------------ 

2. Trimestralmente seja remetido a esta Autarquia o Relatório de Actividades e Prestação de Contas, 

detalhado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – Seguidamente, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, conceder os seguintes subsídios: ---------------------------------------------------------------- 

1. Ao Lions Clube de Vagos, um subsídio no montante de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros), destinado 

às intervenções sociais e de saúde desenvolvidas na área do Município de Vagos; ----------------------------- 

2. Ao NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um subsídio no montante de 2.000,00 € (dois mil euros), 

destinado ao desenvolvimento das actividades e em especial à Universidade Sénior de Vagos. -------------- 

-------- Mais foi deliberado, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior), conceder à ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ouca, um subsídio no montante de 

2.100,00 € (dois mil e cem euros), destinado às despesas com o evento respeitante ao XV Encontro de Coros da 

Bairrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - DEMOLIÇÃO DE CASA VELHA – Em seguida 

foi presente o ofício n.º 81-P/2009, de 25/11/2009, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, 

a dar a conhecer que na Rua Nova, em Ponte de Vagos, existe uma casa já em ruínas, que se encontra em cima da 

estrada existindo todo o interesse na sua demolição. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, de 26/01/2010, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, e para o efeito, constituir uma Comissão de Avaliação Estética e Técnica indicando os 

seguintes elementos, os quais deverão pronunciar-se sobre a construção em causa: Arquitecto Pedro Ruano de 

Castro, Eng.ª Isabel Trindade e a Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana. --------------------------------------------------------- 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA - REABERTURA DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE 



 
 
 
 
 
 

 

SANTA CATARINA – Em seguida, foi presente o ofício n.º 8/10, datado de 02/02/2002010, do Senhor presidente 

da Junta de Freguesia de Santa Catarina, respeitante à cedência e formação de um funcionário, tendo em vista a 

reabertura da Extensão de Saúde de Santa Catarina. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o protocolo outorgado com a Administração Regional de 

Saúde do Centro para a reabertura da Extensão de Saúde de Santa Catarina e aos compromissos aí assumidos, 

nomeadamente a cedência de um funcionário para a execução de tarefas administrativas, deliberou, por 

unanimidade, aceitar a proposta da Junta de Freguesia de Santa Catarina. -------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento da presente deliberação à Administração Regional 

de Saúde do Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 02/02/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), destinado aos trabalhos realizados na calçada no lugar de Mesas. ---------- 

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

Catarina, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), destinado aos trabalhos realizados na calçada no 

lugar de Mesas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal 

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

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

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 20/01/2010, a solicitar um apoio financeiro, destinado 

remodelação em curso na Igreja de Ponte de Vagos. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio à Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos, até ao montante de 100.000,00 € (cem mil euros), na condição de apresentação de documentos 

justificativos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 - 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, a informar que a DREC não comparticipa o 

triturador de sopas, uma vez que só fornece mobiliário hoteleiro, pelo que solicita a atribuição de um subsídio para 

adquirir um novo triturador de sopas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Agrupamento de Escolas de 

Vagos, EB 2/3, Dr. João Rocha Pai, no valor de 795,00 € (setecentos e noventa e cinco euros), destinado à 

aquisição de um triturador de sopas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - COMARCA DO BAIXO VOUGA - JUÍZOS DE VAGOS - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA 



ÁGUA – Presente o ofício da Comarca do Baixo Vouga – Juízos de Vagos, datado de 12/01/2010, a informar que 

a DGAJ – Direcção Geral da Administração da Justiça, se encontra com dificuldades na tesouraria, pelo que ainda 

não procedeu ao pagamento da água, solicita à Câmara Municipal a compreensão da situação. ------------------------- 

-------- Tendo em conta as questões de saúde pública, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que não se 

proceda ao corte do fornecimento de água, e aguarda que a Comarca do Baixo Vouga ultrapasse as dificuldades de 

tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JOSÉ FERREIRA SIMÕES - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por José Ferreira Simões, residente na 

Rua Principal, n.º 175, lugar de Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu 

estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Café Elizabeth”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados e vésperas de feriados, das 19,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. -------------------- 

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

de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, datado de 04/01/2010, 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 2010. --------- 

-------- 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 2010. ---------------------------------------------------------------- 

21 - LUÍS ALBERTO MARTINS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de Luís Alberto 

Martins, datado de 30/12/2009, residente na Rua Morena, n.º 19, na freguesia de Soza, a informar que no dia 

29/12/2009, quando transitava na EN 333, de Vagos para Soza, em frente ao restaurante “Rampinha”, pelas 

12:00h, a sua viatura de matricula 14-DP-16 Citroen, foi atingida por um objecto (pedra), projectado pelo tractor 

7194-VC, que andava em serviço de limpeza das bermas na referida estrada, pelo que solicita uma indemnização 

pelos estragos na sua viatura, no valor de 90,00 € (noventa euros). ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Senhor Luís Alberto Martins, no valor de 

90,00 € (noventa euros), pelos estragos causados na sua viatura. ------------------------------------------------------------- 

22 - LUÍSA MARIA PIMENTEL SARABANDO MOURO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

ACIDENTE – Presente o ofício de Luísa Maria Pimentel Sarabando Mouro, datado de 15/12/2009, residente na 

Rua da Fonte, n.º 435, na vila e freguesia de Vagos, a informar que no dia 07/12/2009, pelas 17:35 horas, quando 

circulava na Rua Principal da Vigia, junto à Capela do mesmo lugar, embateu num buraco na estrada, pelo que 

solicita uma indemnização pelos estragos causados na sua viatura, no valor de 116,00 € (cento e dezasseis euros). - 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Senhora Luísa Maria Pimentel Sarabando 

Mouro, no valor de 116,00 € (cento e dezasseis euros). ------------------------------------------------------------------------ 

23 - ISIDRO GABRIEL ESTRELA DA SILVA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE – 



 
 
 
 
 
 

 

Presente o ofício de Isidro Gabriel estrela da Silva, datado de 19/06/2009, residente na Rua Principal, n.º 59, na 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que no dia 13/06/2009, pelas 17:00 horas, quando circulava na 

Estada Florestal, ao pé da EPADRV, embateu num buraco, causando estragos na sua viatura, pelo que solicita uma 

indemnização pelos danos causados, no valor de 125,40 € (cento e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos). -------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Senhor Isidro Gabriel Estrela da Silva, no 

valor de 125,40 € (cento e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------------- 

24 - ACÚSTICA MÉDICA - RASTREIO AUDITIVO GRATUITO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador, 

Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 15/01/2010, que autorizou a realização de um Rastreio Auditivo 

Gratuito, no dia 01/03/2010, no lugar e freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------------- 

25 - REINALDO ANTÓNIO DA SILVA - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira Domingues, 

datado de 25/01/2010, que autorizou a interrupção do trânsito no dia 07/03/2010, entre as 15,00 e as 17,00 horas, 

para realização da Procissão do Senhor dos Passos, em Soza. ---------------------------------------------------------------- 

26 - MANUEL SIMÕES MARGAÇA JÚNIOR - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 25/01/2010, que autorizou a interrupção de trânsito nos dias 06, 07 e 08 de 

Fevereiro de 2010, na Rua Principal, no lugar do Boco, freguesia de Soza, entre as 22:00 horas e a 02:00 horas. ---- 

27 - MÁRIO RUI SIMÕES RITO - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 08/01/2010, que autorizou a interrupção de trânsito, no dia 23 de Janeiro de 2010 entre as 

21:00 horas e a 01:00 hora, e no dia 24 de Janeiro entre as 15:30 horas e as 17:00 horas. -------------------------------- 

28 - FILARMÓNICA VAGUENSE - DIA DA ASSOCIAÇÃO - PEDIDO DE OCUPAÇÃO PÚBLICA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador, 

Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 08/01/2010, que autorizou a ocupação da via pública, no dia 

24/01/2010, pela emissora de televisiva TVI, para estacionar os camiões junto à igreja Matriz de Vagos, no Largo 

do Município, para se proceder à transmissão do Dia da Associação (Filarmónica Vaguense). -------------------------- 

29 - 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 20/01/2010 a 

09/02/2010, 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 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-2/2008 - 

SUSPENSÃO DE PRAZO – Presente a informação técnica datada de 20/01/2010, a informar que o empreiteiro 

ACA – Construções – Alberto Couto Alves, S.A., solicitou uma suspensão de prazo de 90 dias. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o prazo de suspensão da empreitada de “Relvado 

Sintético do Estádio Municipal de Vagos”, pelo prazo de 90 dias. ----------------------------------------------------------- 

2 - PTD - VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS - 1ª FASE – ADJUDICAÇÃO - Presente o Relatório 

Final datado de 22/01/2010, apresentado pelo júri do concurso, que propõe a adjudicação à firma Rosas 

Construtores, S.A., pelo montante de 1.083.266,13 € (um milhão, oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis 

euros e treze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar a empreitada “PTD – Via de Cintura Interna de 

Vagos – 1ª Fase” à firma Rosas Construtores, S.A., pelo montante de 1.083.266,13 € (um milhão, oitenta e três mil, 

duzentos e sessenta e seis euros e treze cêntimos), mais IVA, conforme Relatório Final. --------------------------------- 

3 - LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À RUA PADRE MARIA VICENTE DA ROCHA - 

PROC.º N.º 6.2.2.1-04/2003 - PROJECTO DE EXECUÇÃO - CORRECÇÕES AO TRAÇADO – Presente a 

informação técnica datada de 27/01/2010, a informar que vai haver correcções ao traçado do projecto de execução 

da Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Maria Vicente da Rocha. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução do traçado global da 

Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Maria Vicente da Rocha, o qual inclui correcções ao anterior 

traçado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – 

ADJUDICAÇÃO - Presente a Acta da empreitada de “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Zona Sul”, 

datada de 28/09/2009, apresentado pelo júri do concurso, que propõe a adjudicação à firma Manuel Francisco de 

Almeida, S.A. / Manuel Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante de 7.115.162,62 € (sete milhões, cento e quinze mil, 

cento e sessenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar a empreitada “Drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais da Zona Sul” à firma Manuel Francisco de Almeida, S.A. / Manuel Vieira Bacalhau, Lda., pelo montante 

de 7.115.162,62 € (sete milhões, cento e quinze mil, cento e sessenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos), mais 

IVA, conforme Acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 - CONCLUSÃO DA OBRA – Presente a 

informação técnica datada de 29/01/2010, a informar que a conclusão dos trabalhos em falta (sinalização 

horizontal) para a empreitada em epígrafe, terminou em 25/01/2010. ------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que o empreiteiro salienta que os trabalhos em atraso (sinalização horizontal), não impediram 



 
 
 
 
 
 

 

a utilização e funcionalidade pelos utentes das instalações. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que os trabalhos em atraso (sinalização horizontal) não impediram a utilização e 

funcionalidade pelos utentes das instalações, considerando que as condições climatéricas desfavoráveis para a 

execução dos trabalhos em falta constituem uma causa imprevisível, exógena à vontade contratual, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, não aplicar qualquer multa contratual. -------------------------------------------- 

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

MUNICIPAIS - PROC.º N.º 6.2.2-13/2008 - AUTO DE SUSPENSÃO – Presente a informação técnica, datada 

de 13/01/2010, a informar que o empreiteiro solicitou a suspensão do prazo da empreitada, por motivo de saturação 

dos solos (condições climatéricas desfavoráveis), que impossibilitam os trabalhos de terraplanagens, colocação de 

agregado britado e respectiva compactação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Suspensão dos trabalhos, da 

empreitada de “Requalificação Urbanística do Espaço Interior entre o Pavilhão e Piscinas Municipais”. -------------- 

7 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – Considerando que o anterior concurso público para 

a constituição do direito de superfície sobre o terreno municipal associado à obrigação de construção de ampliação 

e remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, com posterior arrendamento pela entidade adjudicante, ficou 

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

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

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

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), reformular e aprovar o Programa do Procedimento e o novo Caderno de 

Encargos, bem como solicitar à Assembleia Municipal autorização para a abertura de novo concurso público, com 

base neste Programa de Procedimento e novo Caderno de Encargos, o qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais e ficará arquivado no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da 

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

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

Marques Ribeiro, apresentaram a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------------------- 

-------- “Votámos contra estas alterações por elas fazerem parte de um procedimento com o qual nós não estamos 

de acordo, tendo em conta os seguintes pressupostos: -------------------------------------------------------------------------- 

1. O momento de crise financeira do País; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. O nível de endividamento da Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------------- 



3. O facto da qualidade das actuais instalações não apontar para esta prioridade; ---------------------------------- 

4. E ainda, a existência de outras prioridades bem mais prementes para o normal e equilibrado 

desenvolvimento do Concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - MARIA LICINIA SANTOS - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 12/09 – Foi presente o processo n.º 

12/09, em que é requerente Maria Licínia Santos, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

construção de moradias, anexos e garagens, em Quinta Grande, Lombomeão, Vagos, e a solicitar o deferimento 

tácito da sua pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer jurídico de 21/01/2010, que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará 

arquivado no citado processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão com base no 

referido parecer jurídico, devendo a requerente aguardar pela adaptação do Plano de Urbanização ao PDM 

actualmente em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - PAULO ALEXANDRE LUCAS MACEDO - LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - PROC.º N.º 190/2000 – Em 

seguida, e sobre o assunto supramencionado, a Câmara Municipal considerando que a proposta de licenciamento 

das obras cumpre o PDM e demais legislação específica em vigor; considerando que o procedimento 

administrativo de licenciamento é seguido pela IGAL, no âmbito do Relatório da Inspecção Ordinária ao 

Município de Vagos n.º 11.800 e que o mesmo recolhe pareceres favoráveis de todas as entidades externas 

convocadas para o efeito, com particular relevo para a CCDRCentro, a ARH-C e a DRAP-C; considerando que a 

referida proposta mantém a proibição de uso quanto às demais edificações existentes nas parcelas contíguas; 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento de alterações ao edifício existente e determinar a 

realização da respectiva vistoria para efeitos de posterior emissão de licença de utilização. ----------------------------- 

3 - MANUEL CRUZ COSTA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 1/08 – Presente o processo de 

loteamento n.º 1/08, em que é titular Manuel Cruz Costa, bem como a informação técnica da Divisão de Obras 

Particulares, de 22/01/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição da garantia bancária, pela 

hipoteca dos lotes n.º 3, 4, 5 e 56, do loteamento em causa, cuja caução relativa às obras de urbanização tinham 

sido fixadas em 134.492,80 € (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois euros e oitenta cêntimos). - 

-------- Ainda sobre este processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação tomada 

em Reunião de 13/03/2009, respeitante ao valor da compensação, por não haver qualquer cedência de áreas para 

espaço público e equipamento de utilização colectiva, que foi fixado em 8.000,00 € (oito mil euros), quando o 

valor correcto é de 7.680,00 € (sete mil, seiscentos e oitenta euros), conforme informação técnica de 07/08/2009. -- 

4 - MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES – QUEIXA – Foi presente o processo n.º 7026/09, em que é requerente 

Manuel António Rodrigues, Advogado, em representação de Carlos Carapinha – Bacalhau e Mariscos, Lda., a dar 



 
 
 
 
 
 

 

a conhecer que o Senhor João Augusto Jesus Rumor, residente na Rua Dr. Evaristo França, n.º 28, Bairro da Luz, 

cidade da Guarda, arrogando-se titular e legítimo possuir do trato de terreno que se encontra a sul do prédio, sito na 

Rua da Capela, em Covão do Lobo, procedeu à destruição do caminho colocando-lhe pedras grandes por forma a 

impedir o acesso por viaturas naquele caminho. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Consultada a Junta de Freguesia de Covão do Lobo, veio a mesma informar que o caminho é público, pelo 

que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o Senhor João Augusto Jesus Rumor, para se abster 

de diminuir, onerar ou prejudicar o direito público de passagem no caminho que se acha no tardoz do seu antigo 

prédio urbano, sob pena de procedimento criminal pelo crime de dano. ----------------------------------------------------- 

5 - ALCIDES SANTOS – QUEIXA (RUÍDO - SINO) – CAPELA DA GÂNDARA/FONTE DE ANGEÃO – 

Em seguida, foi presente o processo n.º 02952/07, em que é reclamante o Senhor Alcides Santos, residente na Rua 

da Liberdade, n.º 79, Gândara, Fonte de Angeão, face à existência do novo sino electrónico e altifalantes instalados 

em 2006, na Capela da Gândara, que se encontra situada ao lado da sua habitação e afectando profundamente o seu 

bem-estar e dos seus familiares. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisando o teor das informações prestadas pela Divisão de Obras Particulares e pela Divisão Jurídica, 

respectivamente, de 05/01/2010 e 25/01/2010, com especial relevância para o facto de que, em resultado da 

medição acústica efectuada, o ruído emitido pelo sino excede o limite máximo estabelecido no Regulamento Geral 

do Ruído, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a Diocese de Aveiro para que proceda à 

remoção do sistema de ampliação sonora existente na Capela da Gândara, no prazo de 30 dias, sob pena de não o 

fazendo, a Câmara Municipal executar os trabalhos a suas expensas. -------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - ADESÃO AO PACTO DE 

AUTARCAS – Foi presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 

19/01/2010, a informar da Adesão ao Pacto de Autarcas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

2 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - MOÇÃO DE 

ORIENTAÇÃO GLOBAL APROVADA NO 12º CONGRESSO DA ORDEM DE ARQUITECTOS – 

Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 15/01/2010, a remeter a 

moção aprovada no 12º Congresso dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - JOÃO BATISTA JULIÃO - PERMUTA DE TERRENOS – A Câmara Municipal, deliberou, por 

unanimidade, analisar este assunto na próxima Reunião de Câmara. --------------------------------------------------------- 

4 - VITOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES - PEDIDO DE REFORÇO DE INDEMNIZAÇÃO - A 



Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, analisar este assunto na próxima Reunião de Câmara. --------------- 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às dezanove horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


