
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 5/11 

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

 

--------- No dia 1 de Março de 2011, pelas quinze horas e vinte 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. Marco António Ferreira Domingues, 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Não tendo comparecido ao inicio da reunião os Senhores Vereadores Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a faze-lo mais tarde conforme se mencionará no 

local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos 

Senhores Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira ao inicio da reunião.  

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

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

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

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro alertou a Câmara Municipal para o mau estado das placas toponímicas à entrada 

do Concelho, na EN 333. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 15:23 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 28 de 

Fevereiro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro 407.935,12 € (quatrocentos e sete mil, novecentos e trinta e 

cinco euros e doze cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------------- 

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

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

Desportiva Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, datado de 05/01/2011, a solicitar a atribuição de um 

subsídio, destinado à realização do XV Cross de Vagos, que se vai realizar no próximo dia 06/03/2011, na Pista da 

Quinta do Ega, no Parque Municipal de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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



  

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues 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), atribuir um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros), ao 

GRECAS – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos, destinado à realização do 

XV Cross de Vagos, a realizar no próximo dia 06/03/2011. ------------------------------------------------------------------- 

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

Marques Ribeiro, abstiveram-se na sequência da declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:25 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

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

3 - JOSÉ AUGUSTO GRAVATO REGALADO – CORTE DE ÁRVORES – Tendo em consideração a 

exposição do reclamante e reclamado; tendo em consideração a perigosidade que constitui as árvores que pendem 

sobre as casas construídas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, abater todas as árvores que pendam 

sobre as casas, na faixa de gestão combustível no espaço de 5 metros, colocando as árvores abatidas na propriedade 

do reclamado, imputando-lhe os custos do abate. ------------------------------------------------------------------------------- 

4 - IRENE RIBEIRO MENDES – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA – 

Presente a informação técnica da Divisão de Acção Social, datada de 24/02/2011, a informar das dificuldades 

financeiras da Senhora Irene Ribeiro Mendes e marido, residentes na freguesia de Soza, pelo que propõe que a 

Câmara Municipal considere o apoio solicitado pela requerente, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), 

duramente os seis meses previstos no Regulamento, o que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), 

mediante a apresentação do recibo de pagamento da renda, do mês a que diz respeito o apoio. ------------------------- 

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

24/02/2011, o apoio monetário mensal no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), durante os seis meses 

previstos no regulamento, o que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil quinhentos euros) no total, mediante a 

apresentação do recibo de pagamento da renda, do mês a que diz respeito o apoio. --------------------------------------- 

5 - LOTES 62 E 63 DA ZIV – JOCAVI – INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA – Presente a informação 

jurídica, datada de 24/02/2011, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia fica 

arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, face ao desinteresse em outorgar a escritura pública para que foi notificada em 

19/10/2010, e porque existem interessados na sua aquisição, delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir a 

candidatura apresentada e revogar a deliberação de 18/08/2010, sobre o assunto, devendo a referida empresa 

pronunciar-se, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ----------------------------------------------------- 

6 - REGULAMENTO TAXA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – TMPC – A Câmara Municipal 



 
 
 
 
 
 

 

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

7 - ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – CENSOS 2011 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar a abertura de conta da Caixa Geral de Depósitos, para os Censos de 2011. ---- 

8 - 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO - 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, ratificar a 1ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 195.000,00 

€ (cento e noventa 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. ----------------------------------------------------- 

9 - 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – RATIFICAÇÃO - 

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, ratificar a 1ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

143.100,00 € (cento e quarenta e três mil e cem 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. -------------------------------- 

10 - 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 10/02/2011 a 

23/02/2011, 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 - BENEFICIAÇÃO DA EM 592 (COSTA NOVA – PRAIA DA VAGUEIRA – PRAIA DO AREÃO) – 

PROC.º N.º 6.2.2-3/2004 – RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra 

mencionada em epigrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de “Beneficiação da EM 592 (Costa Nova – Praia da Vagueira – Praia do Areão)”. -------------------------------------- 

2 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO – REABILITAÇÃO DO 

EMISSÁRIO 1 – PROC.º N.º 6.2.2-15/2004 – RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção 

definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 



  

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

de “Drenagem de Águas Residuais na EN 335, em Salgueiro – Reabilitação do Emissário 1”. -------------------------- 

3 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 - TRABALHOS 

INSERIDOS NA CANDIDATURA DOS “ARRANJOS EXTERIORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 

VAGOS” AO MAIS CENTRO – PORC – Tendo em consideração, que foi objecto de candidatura e aprovação 

no âmbito do PORC – PTD de um conjunto de trabalhos outrora suprimidos e que fazem parte dos “Arranjos 

Exteriores do Estádio Municipal de Vagos”, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, porque os mesmos 

obtiveram financiamento, ser sua intenção revogar parcialmente a deliberação de 03/03/2010. ------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, aprovar o Mapa Final de Trabalhos, a sua execução, ficando anexo à 

presente acta e fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. O valor dos trabalhos a 

executar é de, 2.580.676,81 € (dois milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e seis euros e oitenta e 

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

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o empreiteiro para se pronunciar, querendo, nos termos dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-07/2009 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA – A Câmara Municipal deliberou, por 

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

5 - “BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA” - CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – 

APROVAÇÃO DA MINUTA - Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada da “Beneficiação da Ponte 

da Vagueira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponte da Vagueira”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - ULISSES NEVES REVERENDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 304/2003 – Presente o 

processo de obras particulares, n.º 304/2003, em que é titular Ulisses Neves Reverendo, residente na Rua do 

Campo de Futebol, lugar de Moita, freguesia de Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------ 

-------- Face ao parecer jurídico, datado de 14/02/2011, constante do processo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ser sua intenção declarar a caducidade do processo que é titular, fixando o prazo de 10 dias para nos 

termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., reclamar, querendo. --------------------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal ausentou-se da Sala de Reuniões em virtude de ser 

filho da proprietária do edifício a que se refere o ponto seguinte. Ficou a presidir à reunião, a Senhora Vice-

Presidente da Câmara, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------- 

2 - FERNANDO GOMES ROSETE – LICENCIAMENTO DE OBRAS – Presente a proposta da Senhora 



 
 
 
 
 
 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, datada de 18/02/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

-------- “Considerando que o edifício onde o estabelecimento se encontra inserido é titular de uma licença para 

habitação e oficina auto (licença n.º 808, de 17 de Outubro de 1983). ------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o explorador do estabelecimento em causa, na qualidade de arrendatário, já veio requerer 

a autorização de utilização de 13 de Fevereiro de 2008, para oficina de automóveis, que foi indeferida em 12 de 

Dezembro de 2008, em virtude de existirem alterações aos projecto licenciado (licença n.º 808, de 17 de Outubro 

de 1983). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o explorador, apresentou Declaração Prévia, em 6 de Outubro de 2010, que não foi 

admitida em virtude da impossibilidade de se verificar autorização de utilização. ----------------------------------------- 

-------- Considerando que o proprietário do imóvel onde o estabelecimento se encontra inserido já veio requerer o 

licenciamento das alterações (Processo de Obras n.º 61/2005), sendo que se verificou a caducidade do alvará n.º 

86/06, por não se ter verificado o início das obras. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que é o licenciamento das alterações ao projecto que está em causa e que obsta à obtenção da 

autorização de utilização, sendo certo que o estabelecimento continua a laborar sem título válido de abertura. ------- 

-------- Considerando que o explorador, na qualidade de arrendatário tem legitimidade para requerer o 

licenciamento das alterações ao projecto, nos termos do artigo 9º do RJUE. ----------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto deve o explorador do estabelecimento vir junto da Câmara Municipal requerer o 

licenciamento das alterações ao projecto devidamente licenciado de forma a conseguir proceder ao licenciamento 

de utilização do estabelecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente, datada de 

18/02/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as 

suas funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - EDUARDO SILVA DIONÍSIO – LOTEAMENTO URBANO – PORC.º N.º 2/2006 - Foi presente o 

processo n.º 2/2006, em que é titular Eduardo Silva Dionísio, residente na Rua Dr. João Graça, n.º 601, Vagos, a 

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

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

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

urbanização e autorizar a redução da caução até 90% do seu valor. ---------------------------------------------------------- 

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 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - TERRENO PARA ETAR DO VALE - PONTE DE 

VAGOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 19/10/2010, e adquirir a 

Maria Elisete dos Santos Sampaio e marido Graciano Martins Lima, residentes na praceta Dr. Alberto Souto, 44 3º 

Esq., Aveiro, um prédio rústico, artigo matricial n.º 2079, sito na Presa Velha, freguesia de Ponte de Vagos, pelo 

montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

2 - VI SEMANA CULTURAL – VAGOS E A MULTICULTURALIDADE – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento da realização da VI Semana Cultural, Vagos e a Multiculturalidade, a decorrer de 2 a 10 de Abril de 

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 dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 


