
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 6/11 

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

2011 

 

--------- No dia 15 de Março de 2011, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Não tendo comparecido ao inicio da reunião os Senhores 

Vereadores Eng.º Mário Santos Martins Júnior e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-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 

ao inicio da reunião pelos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

as actas n.º 4/11, de 15/02/2011 e n.º 5/11, de 01/03/2011. --------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, usou da palavra, para dizer o seguinte: --------------------------------- 

-------- “Tendo em consideração que face às declarações da Senhora Vereadora, outrora titular do pelouro da 

Cultura, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, fui questionada publicamente por algumas instituições e munícipes 

sobre as verbas disponibilizadas com o pelouro da Cultura em 2009, relacionadas com as verbas disponibilizadas 

pelo mesmo pelouro em 2010, declaro que o decréscimo das verbas se deve acima de tudo ao corte de um conjunto 

de acções levadas a cabo pela Câmara Municipal em 2009, e que não se realizaram em 2010, tais como, concerto de 

Reis, Bienal do Pão, Marchas Populares, e dentro do Programa Animar Vagos não se realizaram as seguintes 

actividades: Maré Cheia de Enguias, Biblioteca de Praia, a recriação da Arte Xávega e a Feira do Livro de Praia, 

eventos esses que significavam um custo relevante para o orçamento da Cultura. ------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Março de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 48.247,88 € (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete 

euros e oitenta e oito cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------- 



 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - LUIS FILIPE RAINHO DE 

CASTRO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Luís Filipe Rainho 

de Castro, residente na Rua Principal, n.º 29, Casta, lugar e freguesia de Covão do Lobo, para que o seu 

estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Raio Azul”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - 1º CET - INSTALAÇÕES 

ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Presente o ofício n.º 11/EF/11, de 02/03/2011, do Colégio 

Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, relativo ao 1º CET – Instalações Eléctricas e Automação Industrial.  

-------- 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. Silvério 

Rodrigues Regalado) e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a 

proposta da Senhora Vice-Presidente, no sentido de ser autorizado o pagamento de 16.530,75 € (dezasseis mil, 

quinhentos e trinta euros e setenta e cinco cêntimos), como diferença e acréscimo ao valor anteriormente fixado no 

Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - COMISSÃO DE TRÂNSITO - ACTA DA 2ª REUNIÃO - Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Acta da 2ª reunião da Comissão de Trânsito, acompanhada da planta com a sinalética 

anexa, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente Livro de 

Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente proceder à elaboração do respectivo Edital, com a correspondente 

anexação dos documentos atrás citados, promover a sua afixação no edifício da Câmara Municipal, e dar 

conhecimento do mesmo à Junta de Freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------------- 

5 - COMISSÃO FABRIQUEIRA DE SANTA CATARINA - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA ARRANJO 

DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CATARINA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

-------- E, quando eram cerca das 15:45 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

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

6 - PEDIDO DE APOIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR A 100% PARA A ALUNA ÂNGELA 

MARIA MOREIRA LEITE DA SILVA – Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, 

Dr.ª Lina Ferreira, datada de 10/03/2011, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 

-------- “A aluna referida frequenta o 11 ano de escolaridade, na Escola Secundária de Vagos, desde de Fevereiro 

de 2011. Esteve a residir temporariamente em Lisboa na companhia da mãe e quando regressaram a Ouca voltou a 



 
 
 
 
 
 

 

integrar a Escola Secundária de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A aluna está com bastantes dificuldades em continuar os estudos pelo facto de a mãe ser pensionista, com 

uma reforma muito baixa, e de não haver dinheiro para pagar o passe escolar que necessita diariamente para se 

deslocar para as aulas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O agregado sobrevive da pequena pensão de reforma e das ajudas ao nível da alimentação, que é prestado 

pela CASD de Santa Catarina, através do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. ------------------------ 

-------- O pai da Ângela vive numa situação de pobreza extrema, tem problemas de alcoolismo e raramente apoia a 

filha, deixando descurar o pagamento mensal da Pensão de Alimentos que lhe foi imposta pelo Tribunal. ------------ 

-------- O passe escolar importa, em média, em 34,70 € por mês (dependendo o valor mensal do número de dias 

lectivos) e a aluna, por frequentar o ensino secundário, teria que suportar 50% deste valor. --------------------- 

-------- Pelo exposto proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que a Câmara Municipal comparticipe, o pagamento do passe escolar da aluna a 100%, desde o mês 

de Março e até ao final do corrente ano lectivo, no valor a cobrar pela Escola Secundária de Vagos, que é a 

entidade responsável pela requisição dos passes escolares junto da empresa transportadora.” ------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Chefe de Divisão de 

Acção Social, Dr.ª Lina ferreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS À 1ª REVISÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Presente a informação técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, 

datada de 10/03/2011, a informar da necessidade, após a publicação da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de 

Vagos, de proceder à adaptação de servidões, restrições de utilidade pública e classificação de solo com expressão 

à escala do Plano de Urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento de alteração por adaptação do 

Plano de Urbanização de Vagos à 1ª Revisão do Plano do Director Municipal, com enquadramento na alínea a) do 

n.º 1 do artigo 97º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, e o disposto nos n.º 2 e n.º 3 do 

artigo 97º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou ainda, a Câmara Municipal, unanimemente, remeter à Assembleia Municipal para aprovação, e 

posteriormente publicar na 2ª série do Diário da Republica. ------------------------------------------------------------------ 

8 - RECTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA 

BOA-HORA/FLORESTA – Presente a informação técnica da divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 

10/03/2011, a informar que após a publicação da alteração ao plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora/floresta 

(Diário da Republica, 2ª série – N.º 11, de 17 de Janeiro de 2011, através do Aviso n.º 1700/2011) foram 

detectados dois lapsos no quadro síntese da alteração ao plano. -------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a rectificação à alteração ao Plano de Pormenor 

da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, motivada pela detecção de duas incorrecções no registo dos parâmetros afectos 

a duas parcelas do plano, nos termos previstos no nº 5 do artigo 97.º- A do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 46/2009 de 20 de Fevereiro. --------------------------------------------- 

-------- A rectificação tem por objectivo corrigir as áreas de implantação, construção e nº de pisos da parcela nº 30, 

para onde está proposta a instalação do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora previsto na reestruturação do 

parque escolar do concelho de Vagos, cumprindo assim o que está definido na Carta Educativa de Vagos 

homologada pelo Ministério da Educação em 19 de Outubro de 2007, conforme descrito no relatório da Alteração 

ao Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora / Floresta, bem como corrigir o nº de pisos da parcela nº 21, dado 

existir um lapso nesse parâmetro bem visível quando comparadas as área de implantação (72 m2) e a área de 

construção (144m2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou ainda, a Câmara Municipal, unanimemente, comunicar à Assembleia Municipal de Vagos, à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro e enviar para publicação e depósito no Diário da 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – A Câmara Municipal deliberou, por 

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

10 – VI SEMANA CULTURAL - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o programa da VI 

Semana Cultural e o respectivo Orçamento de despesa a realizar entre 2 de Abril a 10 de Abril de 2011. ------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:00 horas, entrou na Sala de Reuniões a Senhora Vereadora Dr. Cláudia 

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

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

11 - CRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO DE VAGOS – A Câmara Municipal tomou conhecimento da 

informação prestada pelo Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, sobre a criação da imagem do 

Município de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Presente a informação técnica datada de 10/03/2011, a informar para cumprimento 

do disposto do n.º 1 do artigo 118º (Apreciação Pública) do Código de Procedimento Administrativo, anexa a 

proposta de Regulamento do Centro de Recolha de Animais do Município de Vagos e respectiva fundamentação 

económico-financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Regulamento do Centro 

de Recolha Oficial de Animais do Município de Vagos e submete-a a apreciação pública. ------------------------------ 

-------- O referido documento, depois de rubricado por todos os membros presentes do órgão executivo, ficará 

arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. -------------- 



 
 
 
 
 
 

 

13 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO PÚBLICO – Presente a informação técnica, datada de 11/03/2011, a informar que para cumprimento do 

disposto nos artigos 130º (Publicidade Obrigatória) e 131º (termo de Publicação Obrigatória) do Código de 

Procedimento Administrativo, e uma vez que durante o período de Apreciação Publica da proposta de 

Regulamento, que decorreu de 28 de Janeiro a 11 de Março de 2011, não foram apresentadas nenhumas sugestões 

ou reclamações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando que, em sede de apreciação pública, não foi apresentada qualquer reclamação ou sugestão ao 

“Regulamento de Publicidade, Propaganda e Ocupação de Espaço Público”, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar com as alterações nos artigos 1º e 2º e remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e 

votação, o referido documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A versão final do Regulamento é dado aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado em anexo à 

presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanísticas e Expediente Geral e Arquivo, no período de 24/02/2011 

a 10/03/2011, 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 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-07/2009 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA – Presente a informação técnica do 

Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 21/02/2011, a informar que na sequência da informação 

datada de 14/12/2010, da necessidade de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para 

a empreitada referida em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear, para desempenhar as funções de Fiscalização e 

Coordenação de Segurança em Obra da empreitada Construção da Biblioteca Municipal, os Engenheiros José 

Silvestre e Gabriela Cabano, respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - PROC.º N.º DIA - 03/2010 – ADJUDICAÇÃO – 

Presente a informação técnica do Chefe de Divisão de Infra Estruturas e Ambiente, datada de 10/02/2011, a 

informar que em reunião camarária de 01/02/2011, a Câmara Municipal deliberou, adjudicar a obra supra 

mencionada ao concorrente Construções Ar-Lindo, pelo montante de 322.441,94 € (trezentos e vinte e dois mil, 

quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos) e uma vez que, a proposta classificada em 

primeiro lugar foi apresentada pelo consórcio constituído pelas empresas Construções Ar-Lindo, S.A., e Sonangil – 

Construção Civil e Obras Públicas, S.A., deverá a Câmara Municipal rectificar a referida deliberação. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação camarária de 01/02/2011, e 

adjudicar a obra de “Beneficiação da Ponte da Vagueira” ao consórcio constituído pelas empresas Construções Ar-

Lindo, S.A., e Sonangil – Construção Civil e Obras Públicas, pelo montante de 322.441,94 € (trezentos e vinte e 

dois mil, quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos). ------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, ratificar a anterior decisão camarária que aprovou a respectiva minuta 

do contrato, uma vez que tal minuta já contemplava como outorgante o consórcio, e não apenas a empresa em 

causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE LIVRO “ROTEIRO DE VAGOS” E DEFINIÇÃO DO PREÇO 

DE VENDA – Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

15/03/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que existe uma procura e interesse elevado sobre o “Roteiro de Vagos” editado em pela 

Câmara Municipal de Vagos, existindo mesmo pedido de aquisição de exemplares. -------------------------------------- 

-------- Considerando que a venda de exemplares poderá proporcionar a rentabilização do investimento efectuado 

na edição do livro, não lhe retirando a sua função de promoção do Concelho. --------------------------------------------- 

-------- Propomos que se autorize a venda do “Roteiro de Vagos”, pelo preço de 5,00 € (cinco euros).” --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, e fixar o preço do de venda ao público em geral, do livro “Roteiro de Vagos”, em 5,00 € 

(cinco euros), cada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------- 


