
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 5/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE FEVEREIRO 

DE 2012 

 

--------- No dia 24 de Fevereiro de 2012, pelas nove horas e quarenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em Sessão Pública, a Câmara Municipal, a fim de dar 

continuidade aos assuntos restantes da Ordem do dia, da reunião ordinária pública de 22 de fevereiro de 2012,com a 

presença e presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha (Vice-Presidente), Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, e Dr. ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, 

Chefe da Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 09,40horas. ------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao 

abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava as faltas dadas à presente 

reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira A 

Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

28 – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO NA 

CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 

-- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem do Dia para efeitos de 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de02/02/2012 a 

15/02/2012, 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 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC. Nº 6.2.2.7/2009 – EXECUÇÃO 

DA ESTRUTURA DE SUPORTE DA FACHADA – RATIFICAÇÃO – Em seguida, foi presente uma 



informação técnica, datada de 25/01/2012, sobre o assunto supramencionado, a dar a conhecer que o projetista 

propõe uma variante à terceira alternativa, que consiste na manutenção do pé-direito da cave de 2.2 metros, mas 

diminuindo a área de cave, mantendo a funcionalidade das áreas em questão. Mais informa que a proposta consiste 

na redução da largura da cave para 3 metros, resultando a área de 23 m2 para os arrumos afetos à sala polivalente 

da Biblioteca e 57,5 m2 para os restantes arrumos, e que não se vê inconveniente na aceitação da proposta. ---------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 26/01/2012, que aprovou a aceitação da proposta apresentada 

pelo projetista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 18/01/2012, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

Plano de Segurança e Saúde, da obra de “Construção de Biblioteca Municipal”. ------------------------------------------ 

3 - PARAGENS DE AUTOCARRO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS E EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA PAI – PROC. Nº 6.2.2-09/2005 - RECEÇÃO DEFINITIVA - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva da empreitada de “Paragens de Autocarro na Escola 

Secundária de Vagos e EB 2/3 Dr. João Rocha Pai”, datado de 15/12/2011, receber a obra definitivamente e 

autorizar a devolução das cauções se for caso disso. --------------------------------------------------------------------------- 

4 - ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – PROC.º N.º 6.2.2.-12/99 – Presente o 

processo respeitante ao Arranjo do Centro da Vila – Fonte Cibernética, O Senhor Presidente da Câmara apresentou 

a seguinte proposta: “Tendo em consideração o tempo decorrido entre a execução da empreitada e a proposta da 

recepção definitiva desses trabalhos; Tendo em consideração que persiste um conflito de posições quanto à 

responsabilidade do Município e da empresa no estado em que a fonte se acha; Tendo em consideração que é 

intenção do executivo em redimensionar o tanque superior libertando espaço para a praça uma vez que pela sua 

dimensão o tanque transforma-se num obstáculo à mobilidade e utilização daquele espaço; Tendo em consideração 

que a opção naquele local daquele tipo de fonte criou, enquanto esteve a funcionar face às condições climatéricas 

do local (ventoso) vários constrangimentos ao uso e fruição da mesma e constrangimentos ao seu normal 

funcionamento; Tendo em consideração que por força dessa dimensão os custos de manutenção e funcionamento 

da mesma foram excessivos; Tendo em consideração que a empresa propõe um acordo extrajudicial para 

recuperação da Fonte Cibernética de Vagos, sem custos para o Município, aceitando fazê-lo mesmo tendo em 

consideração que é intenção da Câmara Municipal alterar o projeto de arquitetura da respetiva fonte, proponho que 

se aceite a proposta da requerente, se ordene à Divisão de Serviços Operativos que proceda à intervenção de 

redução do tanque superior, remoção do canteiro circular (caldeira) em frente à Igreja e aos Paços do Concelho, 



 
 
 
 
 
 

 

criação de três espaços de paragem temporária de veículos ligeiros, paralelos à E.N.109, entre palmeiras, em frente 

aos estabelecimentos aí existentes, solicitar à empresa que remova os componentes eletromecânicos do tanque 

superior e na condição da recepção definitiva e devolução da caução ser efetuada após a conclusão de todos os 

trabalhos e verificação da sua qualidade e bom funcionamento.”. ------------------------------------------------------------ 

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

Municipal, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro) aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

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

declaração de voto: “Abstenho-me porque: por um lado, não me é possível aferir a que se deve a responsabilidade 

pelo estado de degradação da fonte e considero que o que está em causa é uma alteração ao projeto que, de acordo 

com o parecer dos técnicos, não pode ser enquadrada numa resolução de anomalias com vista à recepção definitiva 

da obra; por outro lado, considero que a situação de degradação da fonte não se pode manter, dada a importância e 

visibilidade daquele espaço.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ato contínuo, o Senhor Presidente da Câmara propôs que se delibere ainda que a D.E.U. elabore um projeto de 

requalificação do espaço público relativo ao centro da vila, que contemple a substituição e redução do número de 

candeeiros, arranque das árvores do canto sudoeste e substituição das palmeiras iguais às da praça, eliminação do 

canteiro existente no mesmo ponto e, por fim, a remoção das cabines telefónicas também aí existentes e os 

trabalhos supradescritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Esta proposta foi aprovada, por unanimidade, com as seguintes declarações de voto: os Senhores 

Vereadores Dr. ª Albina Maria Oliveira Rocha e Dr. Silvério Rodrigues Regalado declararam que votaram a favor 

na condição do projeto ser apreciado na Câmara Municipal; a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro 

declarou que votou favoravelmente no pressuposto de que esse projeto não estivesse condicionado pelas sugestões 

apresentadas pelo Senhor Presidente nesta reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 

5 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROC.º DEU - N.º 01/2010 – AUTO SUSPENSÃO - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Suspensão da obra  “Centro Escolar de Fonte 

de Angeão”, datado de 17/01/2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - RIA DE AVEIRO POLIS LITORAL - PROJETO DE REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA 

FRENTE LAGUNAR DE VAGOS - REVISÃO DO ANTEPROJETO – Em seguida, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento do oficio da Senhora Presidente do Conselho de Administração da Ria de Aveiro – 

PolisLitoral, nº PRA.12.CT.1140/TFaho, datado de 26/01/2012, sobre o projeto de Reordenamento e Qualificação 

da Frente Lagunar de Vagos: Cais dos Moliceiros/Folsas Novas e margens do rio Boco, no âmbito da intervenção 



da Polis Litoral Ria de Aveiro (revisão do anteprojeto). ----------------------------------------------------------------------- 

7 - ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – PROC.º N.º 6.2.2.-12/99 – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA – Quanto a este assunto, o mesmo foi retirado da ordem do dia, 

em virtude de ter ficado prejudicado pela decisão constante do ponto B-4. ------------------------------------------------- 

8 – REPARAÇÃO EM EDIFICIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º N.º DEU – E03/2011 - SUSPENSÃO DA EMPREITADA – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, homologar o Auto de Suspensão da obra “Reparação em edifício de Habitação Social no Bairro Dr. 

Pedro Guimarães”, datado de 22/11/2011, pelo prazo de 45 dias. ------------------------------------------------------------ 

9 - REPARAÇÃO EM EDIFICIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC. DEU – E03/2011 - SUSPENSÃO DA EMPREITADA – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, homologar o Auto de Suspensão da obra “Reparação em edifício de Habitação Social no Bairro Dr. 

Pedro Guimarães”, datado de 05/01/2012, pelo prazo de 15 dias. ------------------------------------------------------------ 

10 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 3 - RUA DAS VERGAS - ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO - 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO– Presente o oficio do Senhor Administrador da 

ADRA – Àguas de Região de Aveiro a informar que a construção da Estação Elevatória (EE), sita na Rua das 

Vergas, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, encontra-se  localizada, em 

termos de PDM, numa zona de RAN, vem solicitar a emissão de uma declaração do reconhecimento dessa 

infraestrutura, de acordo com o disposto no artigo 25º do Decreto de Lei nº 73/2009, de 3 de março. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal o reconhecimento do 

interesse público municipal para o efeito pretendido, exclusão de solos integrados na RAN, tendo em consideração 

que a ampliação da rede de recolha de águas residuais constitui inequívoco interesse público e a sua localização tal 

como decorre do projeto é a indicada em termos económicos e técnicos e associa-se à rede intermunicipal do 

tratamento de águas residuais (SIMRIA). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 13 - RUA DE CANTANHEDE - ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE 

AVEIRO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – Presente o ofício do Senhor 

Administrador da ADRA - Águas de Região de Aveiro a informar que a construção da Estação Elevatória (EE) 13, 

sita na Rua de Cantanhede, freguesia e concelho de Vagos, encontra-se  localizada, em termos de PDM, numa zona 

de REN e RAN, vem solicitar a emissão de uma declaração de reconhecimento dessa infraestrutura, de acordo com 

o disposto no artigo 25º do Decreto de Lei nº 73/2009, de 3 de março. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal o reconhecimento do 

interesse público municipal para o efeito pretendido, exclusão de solos integrados na REN e RAN, tendo em 

consideração que a ampliação da rede de recolha de águas residuais constitui inequívoco interesse público e a sua 

localização tal como decorre do projeto é a indicada em termos económicos e técnicos e associa-se à rede 



 
 
 
 
 
 

 

intermunicipal do tratamento de águas residuais (SIMRIA). ------------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – MANUEL SANTOS EUSÉBIO NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 6/10 – Seguidamente 

foi presente o processo de informação prévia nº 6/10, em que é titular Manuel dos Santos Eusébio Novo, para, 

resumidamente, solicitar à Câmara Municipal a reapreciação do processo, e proceda à aprovação da sua proposta 

de construção do edifício subsequente de uma demolição total do edifício existente. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que seja efetuada nova vistoria pela Comissão de 

Avaliação Estética e Técnica, que inclua o interior do edifício, para verificação ou não do artigo 29º, nº 2, alínea d), 

do Regulamento do PU de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO 

RELATIVO ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE APOIO A EVENTOS - Continuando, foi 

presente um oficio da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 17/11/2011, a 

solicitar a emissão de parecer prévio relativo ás obras de construção de edifício de apoio a eventos que pretende 

levar a efeito no Largo da Feira , lugar de Vigia , de acordo com o projeto que juntou, bem como autorização para 

as executar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que não há inconveniente na pretensão da Junta de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - QUEIXA APRESENTADA POR FERNANDO JORGE SARABANDO CONTRA MARIA DA 

ENCARNAÇÃO ALMEIDA - Presente o processo de queixa apresentado por Fernando Jorge Sarabando, na 

pessoa de sua esposa Maria Arlete de Jesus Sarabando, contra Maria da Encarnação Almeida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, notificar a reclamada e reclamante para informar se autoriza a colocação na sua 

propriedade de painel amovível em chapa metálica, para preservar a privacidade e resolver o litígio entre 

proprietários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - FERNANDO GOMES ROSETE – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROCº Nº 86/11 

ALTERAÇÃO/LEGALIZAÇÃO DE OFICINA -Quanto a este assunto o mesmo foi retirado tendo em vista a 

sua apreciação em próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MARVELARIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º 

N.º 1046/05 - Seguidamente, foi presente o processo de obras particulares n º 1046/05, relativamente ao qual a 

empresa Dunas Secretas, Unipessoal, Lda., vem pedir o averbamento do processo para seu nome, que atualmente 

se encontra em nome de Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se proceda à audição prévia do interessado face à 

intenção de indeferimento com base no parecer jurídico de 14/12/2011. ---------------------------------------------------- 



6 – COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º 

N.º 114/1997 -Quanto a este ponto da Ordem do Dia o mesmo foi retirado para efeitos de esclarecimentos 

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

7 - MARIA DE LURDES CARVALHAIS PEREIRA – ROSA CLARA PEREIRA CARVALHAIS – 

EXTRAÇÃO INERTES/AREIAS -Em seguida, foi presente um pedido de informação apresentado por Maria de 

Lurdes Carvalhais e Rosa Clara Pereira Carvalhais relativamente à possibilidade de extração de inertes (areias) em 

dois terrenos localizados no Corgo, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar os serviços que iniciem procedimento, para 

aquisição de serviços de Topografia, para levantamento topográfico das áreas consolidadas constantes do PDM de 

Vagos, caso os serviços municipais de Topografia e Cadastro não tenham condições técnicas para executar os 

serviços em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – MANUEL FRANCISCO JUNIOR “TERRA DOS PINHOS” – LOTEAMENTO URBANO – 

ILUMINAÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO EXTERIOR -Presente a informação técnica, datada de 

13/01/2012, respeitante à Iluminação do Parque Desportivo Exterior – Bairro S. Sebastião, processo de loteamento 

n º 22/91, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não proceder nesta fase à iluminação do parque 

desportivo porquanto a realização destes trabalhos não se acha prevista nas Grandes Opções do Plano para 2012. -- 

9 – TARELHO Y SOBRINHA, LDA. E OUTRA - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/10 - Presente 

o processo de loteamento n º 4/10, em que é titular Tarelho y Sobrinha, Lda., e outra, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento nas condições propostas pelos técnicos, constantes 

do processo, e notificar a requerente para apresentar os projetos de obras de urbanização. ------------------------------- 

Intervenção do Público – Usou da palavra o Senhor Alírio de Matos, residente em Vagos para questionar o 

Senhor Presidente da Câmara sobre diversos assuntos designadamente sobre uma placa à saída de Vagos que diz 

prevenção, passadeiras, rotundas, outras matérias relacionadas com trânsito e a elevada despesa com a faturação da 

água pela ADRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por conveniente e determinou que a 

D.S.O. proceda a uma intervenção nas ruas Máximo Loff, João M. C. Rocha (Estrada dos Cardais), na EN 109 – 

Km 67, procedendo à reparação dos respetivos pavimentos (tapar buracos). ----------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata 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 da Divisão Administrativa, tendo 

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


