
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 6/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE MARÇO DE 2012 

 

--------- No dia 6 de março de 2012, pelas quinze horas e vinte e cinco 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, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, Dr. Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Dr. 

Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

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 a falta dada à presente 

reunião pelo Senhor Vereador Eng. Mário dos Santos Martins Júnior. A Câmara Municipal tomou conhecimento. - 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as atas 

números 2/12, 3/12,4/12 e 5/12 respetivamente das reuniões de 17/01/2012 (reunião ordinária pública), 07/02/2012 

(reunião ordinária), 22/02/2012 (reunião ordinária pública) e 24/02/2012 (reunião ordinária pública). ----------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro para, face à discussão havida na Assembleia Municipal, propor a revogação da deliberação respeitante à 

decisão tomada sobre a MaisVagos - Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, S.A., Reconhecimento 

de Interesse Público Municipal, constante da ata da reunião camarária de 22/02/2012. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal respondeu explicando genericamente o que disse na Assembleia Municipal sobre o assunto, e 

em especial sobre a doutrina e jurisprudência existente sobre o mesmo. ----------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Senhor Vereador Dr. º Silvério Rodrigues 

Regalado ausentaram-se da Sala de Reuniões, a fim do órgão executivo deliberar sobre o assunto, ambos alegando 

que só o fazem porquanto não querem participar sobre uma proposta que versa sobre o impedimento pessoal na 

participação nas reuniões da Câmara Municipal no que toca á apreciação de assuntos relacionados com a 

MaisVagos – S.A., onde se acham a exercer funções por nomeação da Câmara Municipal. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com dois votos contra (dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. 

Marco António Ferreira Domingues) uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) 

e um voto a favor (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) indeferir a proposta apresentada pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Em seguida, o Senhor Vereador Dr. º Silvério Rodrigues Regalado manifestou os votos de parabéns por 

mais uma conquista, da equipe de basquetebol feminino – ADV (Associação Desportiva de Vagos), por ter ganho a 

Taça de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente quis apresentar votos de pesar, em nome do Município, à sua adjunta e Presidente de 

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, pelo falecimento do seu cônjuge. ------------------------------------------- 

--------- Mais manifestou um voto público de agradecimento pela participação e trabalho do Senhor Vereador Dr. º 

Paulo César Oliveira Ramos, e dar as boas vindas ao Senhor Vereador Eng. Mário dos Santos Martins Júnior que 

retoma funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de 

março de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 18.009,05 € (dezoito mil, nove euros e cinco cêntimos). A 

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

2 - COMISSÃO DE FESTAS DE SANCHEQUIAS E ERVEDAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

PAGAMENTO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO - Presente o ofício da Comissão de Festas de Sanchequias e 

Ervedal, datado de 06/01/2012, a solicitar a isenção do pagamento de taxas correspondentes às licenças de ruído 

noturno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

António Ferreira Domingues, datado de 03/02/2012, respeitante à isenção do pagamento de taxas, conforme 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO - Presente o oficio do C.C.D.R. Covão do Lobo, datado de 01/02/2012, a solicitar a atribuição de um 

subsidio no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), destinado a custear o evento Vagos Cup 2012, a realizar 

no próximo dia 11/02/2012, entre as equipas do Lobitos e o Sport Lisboa e Benfica. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, atribuir o referido subsídio. ----------------------------------- 

4 - “MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – 

CARTA CONFORTO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por maioria, 5 votos a favor (do Sr. 

Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. 

Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 

um voto contra (da Senhora. Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), ratificar a Carta Conforto, assinada pelo 

Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 20 de fevereiro de 2012, documento que se dá 

aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivado junto ao presente Livro de Atas. ------------------- 

Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que pese embora concorde 



 

 

 

 

 

 

 

com o teor geral do documento, não pode votar favoravelmente porque não tem dados para aferir sobre a 

solvibilidade da empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – QUEIXA CONTRA RAUL LOPES – PEDIDO DE VISTORIA AO IMÓVEL ALUGADO - 

Seguidamente foi presente uma carta do Senhor Armando Mark Almeida e Senhora Maria Beatriz L.F.P.Almeida, 

datada de 16/02/2012 a solicitar que esta Câmara Municipal disponibilize pessoal da sua confiança para fazer uma 

vistoria ao imóvel alugado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se efetue vistoria pela Comissão de Salubridade e 

Segurança à fração de Armado Mark Almeida e Maria Beatriz L.F.P.Almeida outrora alugado a Raul Lopes, para 

efeitos do artigo 92º do RJUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – SUSANA MARIA DOMINGUES ROCHA – PEDIDO DE MANILHAS - Presente uma carta de Susana 

Maria Domingues Rocha, residente na Rua Principal, nº 348, lugar e freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho 

de Vagos, a solicitar o fornecimento de manilhas para colocar em frente à sua habitação e do vizinho e a informar 

que a abertura dos caboucos e a mão de obra ficam da sua responsabilidade, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir a pretensão, devendo previamente ser efetuada a respetiva orçamentação e cabimentação. ----- 

7 - SUSANA MARIA DOMINGUES ROCHA – PEDIDO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 

PASSEIO – Presente uma carta de Susana Maria Domingues Rocha, residente na Rua Principal, nº 348, lugar e 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a solicitar o fornecimento de material para construção de 

passeio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que não é prática do Município 

ceder os materiais requeridos, sendo prática executar obras de urbanização junto aos arruamentos por empreitada 

ou administração directa de forma programada, calendarizada e orçamentada. --------------------------------------------- 

8 – SEMANA NACIONAL DA CÁRITAS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇAO DO 

PEDITÓRIO PÚBLICO - Foi presente um ofício do Senhor Presidente da Direção da Cáritas Diocesana de 

Aveiro a solicitar autorização para a realização de um Peditório Público a efetuar nos dias 8 a 11 de março do 

corrente ano, integrado na Semana Nacional da Caritas. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal de Vagos deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. --------------------------------- 

9 – MARIA FÁTIMA SIMÕES ROCHA - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – 

Presente uma carta de Maria Fátima Simões Rocha, residente na Rua António Domingues, nº 28, na Quintã, Santo 

António de Vagos, respeitante aos danos causados na sua viatura por ter batido numa caixa de águas pluviais sem a 

respetiva grelha, na Zona Industrial de Vagos, os quais se estimam em 2.459,24 € (dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer jurídico que recaiu sobre a pretensão, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
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deferir a pretensão da requerente, indemnizando-a pelo referido montante. ------------------------------------------------- 

10 – JUNTA DE FREGUESIA DA PONTE DE VAGOS – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DO PARQUE DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – Quanto a este ponto 

da Ordem do Dia, o mesmo foi retirado para efeitos de cabimentação orçamental. ---------------------------------------- 

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

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

12 - 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 de 16/02/2012 a 

29/02/2012, 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 – MANUEL MÓNICA RIBEIRO JORGE E MARGARIDA ROSA DOS ANJOS MARGARIDO – 

OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 119/11 - Em seguida, foi presente o processo de obras particulares n.º 

119/11, em que são titulares Manuel Mónica Ribeiro Jorge e Margarida Rosa dos Anjos Margarido, respeitante à 

construção de um edifício de habitação, comércio, garagens e muros, a levar a efeito à margem da EN109, no 

centro de Calvão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisadas as informações técnicas constantes do processo o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

apresentou a seguinte proposta: “Tendo em consideração o conhecimento profundo e as centenas de visitas e 

passagens no local pelos vários elementos da Câmara Municipal, em especial do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, onde reside, verifica-se no quarteirão em referência, entre cruzamentos da EN 109 o seguinte edificado: 

8 terrenos destinados a construção; 3 prédios com uma cércea equivalente a 3 pisos; 3 habitações unifamiliares 

com mais de 50 anos; uma moradia nova de rés do chão; 2 moradias de rés do chão e 1º andar, sendo uma delas de 

destinada a habitação coletiva e comércio. Sem mais assiste razão aos requerentes em solicitar no âmbito do PDM 

em vigor a edificação à margem da EN 109 de um edifico destinado a habitação multifamiliar e comércio com 3 

pisos. Acresce que o PDM estabelece regras que motivem os proprietários no sentido de reconverter o espaço 

urbano e o qualificar mais rápido, por isso, tornando regra a possibilidade de edificar com 3 pisos neste nível de 

espaço. Foi desde sempre a intenção que presidiu à definição em sede da Comissão Técnica de Acompanhamento 

da Revisão do PDM para autorizar aquela cércea máxima. A exceção a esta cércea máxima de 3 pisos deve 

verificar-se para 2 ou 1 piso quando um determinado espaço urbano predominante e maioritariamente renovado e 

edificado com uma cércea máxima obrigue, por razões de uniformização e homogenização do “bloco 

arquitetónico” ou conjunto edificado, os últimos proprietários a edificar a adotar as regras que a maioria dos 

proprietários recentemente adotou. Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal autorize o requerente a 

edificar e delibere, com força geral e abstrata para aquele quarteirão, a adoção da cércea máxima prevista no PDM 



 

 

 

 

 

 

 

(3 pisos). A presente proposta vincula os serviços da Câmara Municipal na presente e nas situações futuras para 

aquele espaço (entre cruzamentos da Rua Padre Baptista e Rua da Igreja de Calvão com a E.N. 109). ----------------- 

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

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

2 – COSTASITUR (PARQUE AQUÁTICO) - OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 114/97 – Presente o 

processo de obras particulares n º 114/97, em que é titular Costasitur – Empreendimentos Turísticos, Lda, 

respeitante à vistoria e Relatório de Inspeção efetuada ao equipamento de espaços de jogo e recreio no 

empreendimento Vaga Splash, situado na Vagueira, Vagos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

imputar à Costasitur as despesas respeitantes à vistoria, no montante de 200,00 € (duzentos euros), acrescido do 

correspondente Iva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. - LOTEAMENTO 

URBANO - PROC.º N.º 1/10 – Presente o processo de loteamento, em que é titular Mais Vagos – Sociedade 

Gestora de Parques Empresariais, SA, respeitante à operação de loteamento das parcelas 2 e 3 do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

operação de loteamento nas condições do parecer técnico e notificar a requerente para dar cumprimento às 

condições desse parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – MARIA CARLOTA GRAÇA PITARMA DIAS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 10/89 – 

Presente o processo de loteamento em que é titular Maria Carlota Graça Pitarma Dias, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento nas condições da informação técnica e aceitar a 

compensação pela não cedência de áreas de acordo com a proposta dos serviços técnicos. ------------------------------ 

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 objeto de deliberação nos termos do art.º 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 SANTA CATARINA – SUBSÍDIO – Presente o oficio n º 60/11,datado de 

15/12/2011, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina a solicitar um subsídio no montante de 

8000,00 € (oito mil euros) para a aquisição de um terreno, o qual será aproveitado para abrir uma estrada entre a 

Rua do Comércio e a Travessa das Canas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, 

após cabimentação orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 
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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 dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 

 


