
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 9/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE MAIO DE 2011 

 

--------- No dia 3 de Maio de 2011, pelas quinze horas e dez 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 do Senhor 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, não tendo comparecido ao inicio da reunião os Senhores Vereadores Eng.º Mário Santos 

Martins 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

anterior, em próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. --------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de 

Maio de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 305.717,49 € (trezentos e cinco mil, setecentos e dezassete 

euros e quarenta e nove cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------- 

2 - 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 de Gafanha da Boa-Hora, para que o seu 

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

domingos, feriados e vésperas de feriados, das 19,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ------- 

3 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - Continuando, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhor Vereadores Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e uma 

abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir os seguintes subsídios: ----------------- 

•••• Filarmónica Vaguense – 18.000,00 € (dezoito mil euros); ---------------------------------------------------------- 

•••• Lions Clube de Vagos – 1.500.00 € (mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------ 



 

•••• Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------------- 

•••• Rancho Folclórico Rosas Brancas – 1.860,00 € (mil, oitocentos e sessenta euros); ----------------------------- 

•••• Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). --------------------- 

•••• Orfeão de Vagos - 1.500.00 € (mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------------------ 

•••• Coral Polifónico de Santa Cecília (Calvão) – 1.500.00 € (mil e quinhentos euros); ----------------------------- 

•••• Conferência Vicentina Nossa Senhora de Vagos – 1.680,00 € (mil, seiscentos e oitenta euros). -------------- 

-------- Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, absteve-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 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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – CEDÊNCIA DE TERRENOS – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 27/04/2011, a solicitar a cedência gratuita da 

propriedade dos seguintes imóveis inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos: -------- 

•••• Artigo n.º 4425, correspondente ao terreno onde se encontra implantado o Polidesportivo de S. Romão, 

com valor patrimonial de 27.350,00 € (vinte e sete mil trezentos e cinquenta euros); -------------------------- 

•••• Artigo n.º 4483, correspondente ao terreno onde se encontram implantados os Moinhos de Vento de S. 

Romão, com valor patrimonial de 730,00 € (setecentos e trinta euros); ------------------------------------------- 

Artigo 4380,com valor patrimonial de 4.330,00 € (quatro mil, trezentos e trinta euros). ---------------------------------- 

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

Senhor Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro), autorizar a constituição do direito de usufruto pelo prazo de 30 anos, com a freguesia de 

Santo André de Vagos, respeitantes ao prédios supra mencionados. --------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter a presente deliberação à Junta de Freguesia e Assembleia de 

Freguesia para informarem a Câmara Municipal se concordam com o teor da mesma. ----------------------------------- 

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

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Abstivemo-nos porque não consta do processo o projecto de desenvolvimento turístico e cultural daquela 

área, nem a identificação dos respectivos promotores e a relação a estabelecer entre os mesmos e a Junta de 

Freguesia de Santo André de Vagos, e porque, atendendo à qualidade ambiental do sítio e à sua exclusividade, 

deveria manter-se na posse da Câmara Municipal uma vez que esta Autarquia dispõe de recursos técnicos mais 

adequados à sua preservação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

-------- E, quando eram cerca das 15:55 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - 2 ª 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 2ª 

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

170.000,00€ (cento e setenta 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. ----------------------------------------------------- 

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

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

7 - 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 15/04/2011 

a 27/04/2011, 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 – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 02/05/2011, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e 

Saúde da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – ARRANJOS EXTERIORES DA IGREJA DE PONTE DE VAGOS – ESTUDO PRÉVIO – Presente o 

estudo prévio do projecto mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo prévio da obra “Arranjos Exteriores da 

Igreja de Ponte de Vagos”, e submeter o mesmo a consulta pública. --------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - ZÉLIA PAULA MÓNICA FILIPE – RECLAMAÇÃO - Em seguida, foi presente o processo de reclamação 

n.º 219/01, em que é reclamante Zélia Paula Mónica Filipe, residente na Rua Dr. Mendes Correia Pai, n.º 133-B-

1Dto, em Vagos, e reclamado a firma Simões e Carramão, com sede na vila de Vagos. ---------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o prazo de 30 dias para que o requerido e reclamado 

promovam a eliminação das vicissitudes apontadas no Auto de Vistoria de 24/06/2010. --------------------------------- 

2 – ÉLIO BRUNO SANTOS MATEUS – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROC.º N.º 10/11 – 

Foi presente o processo de destaque de uma parcela de terreno n.º 10/11, em que é titular Élio Bruno Santos 

Mateus, residente na Rua Padre João Batista, n.º 19, lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de 

Vagos, a requerer o destaque de uma parcela de terreno sito no lugar de Quintã, freguesia de Santo António de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia face à intenção de 

indeferimento, uma vez que a operação de destaque não reúne as condições previstas na legislação em vigor e 

informar o requerente que cumpridas as condições técnicas da Informação Técnica, datada de 03/03/2011, a 

Câmara Municipal estará disponível para aprovar a operação requerida. ---------------------------------------------------- 

3 – PEDRO DANIEL SANTOS CAPELA – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROC.º N.º 

31/11 - Foi presente o processo de destaque de uma parcela de terreno n.º 31/11, em que é titular Pedro Daniel 

Santos Capela, residente na Rua Padre José Capela, n.º 131, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, 

tendo requerido a operação de destaque, vem requerer a anulação do mesmo. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o acto administrativo, que autorizou o destaque, 

cumprido que estão as condições previstas no art.º 138º do C.P.A. ----------------------------------------------------------- 

4 – ÉLIO BRUNO SANTOS MATEUS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 24/11 - Presente o 

processo de obras particulares em que é requerente Élio Bruno Santos Mateus, residente na Rua Padre João Batista, 

n.º 19, lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de Vagos, a requerer licença para construção de 

anexos e muros, numa propriedade sita no lugar de Quintã e freguesia de Santo António de Vagos. ------------------- 

-------- Tendo em consideração que a Câmara Municipal não aprovou a operação de destaque proposta pelo 

requerente, acham-se prejudicados o direito à edificação proposta. ---------------------------------------------------------- 

5 – CARLOS MANUEL OLIVEIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 199/2006 - Presente o 

processo de obras particulares em que é requerente Carlos Manuel Oliveira, residente na Rua da Liberdade, n.º 46, 

lugar de Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, a requerer licença para acabamentos pelo prazo de três anos, 

relativamente à obra sita na Rua da Escola, do referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse da conclusão da obra. --------------- 

6 – JOÃO SANTOS ABADE – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 66/10 - Presente o processo de obras 

particulares em que é requerente João Santos Abade, residente em Lyon, Rhone, França, a requerer licença para 

obras de alteração de uma moradia unifamiliar e construção de um anexo, numa propriedade sita na Rua da Igreja, 

lugar e freguesia de Calvão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração os pareceres técnicos datados de 20/05/2010 e 04/04/2011, que recairam sobre a 



 
 
 
 
 
 

 

exposição do requerente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia do 

interessado face à intenção de indeferimento com base nos referidos pareceres técnicos. -------------------------------- 

7 – LITORVAGOS - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 

3/2009 – Em seguida, foi presente o processo de loteamento n.º 3/2009, em que é titular Litorvagos – Construções 

Unipessoal, Lda., com sede ma Rua Dr. João Graça, n.º 452, em Vagos, respeitante ao loteamento de um terreno 

localizado na Avenida João Grave, freguesia e vila de Vagos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, tendo em consideração que em reunião anterior deliberou assumir as obras 

de urbanização do loteamento em questão, deliberou, por unanimidade, dispensar a prestação de caução e 

respectivo prazo de execução das obras. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 – APELO PARA ISENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS NO ELEVADOR – PROC.º N.º 01.18.0062 

– Presente a informação técnica datada de 14/04/2011 e tendo em consideração que as fracções de destinadas a 

prestação de serviços e comércio não são servidos pelo elevador, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

deferir a pretensão da requerente, conforme o referido parecer técnico. ----------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS –  

a) Em seguida, foi presente a proposta de procedimento concursal para Técnico Superior de Contabilidade, 

documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente Livro de Actas: ----- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que estão reunidas as condições inerentes à fundamentação do relevante 

interesse público no recrutamento, e que a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.ºs 

1 a 5, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 

mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade (n.º 2, artigo 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 

Junho) só poderá ser verificada após a abertura do referido procedimento concursal, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Em seguida, foi presente a proposta de procedimento concursal para Técnico Superior de Biblioteca e 

Documentação, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente 

Livro de Actas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que estão reunidas as condições inerentes à fundamentação do relevante 

interesse público no recrutamento, e que a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.ºs 

1 a 5, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 

mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade (n.º 2, artigo 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 

Junho) só poderá ser verificada após a abertura do referido procedimento concursal, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

c) Em seguida, foi presente a proposta de procedimento concursal para Técnico Superior de Serviço Social, 

documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente Livro de Actas: ----- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que estão reunidas as condições inerentes à fundamentação do relevante 

interesse público no recrutamento, e que a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.ºs 

1 a 5, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 

mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade (n.º 2, artigo 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 

Junho) só poderá ser verificada após a abertura do referido procedimento concursal, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Em seguida, foi presente a proposta de procedimento concursal para Técnico Superior de Educação, 

documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados no presente Livro de Actas: ----- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que estão reunidas as condições inerentes à fundamentação do relevante 

interesse público no recrutamento, e que a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos n.ºs 

1 a 5, do artigo 6º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 

mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade (n.º 2, artigo 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 

Junho) só poderá ser verificada após a abertura do referido procedimento concursal, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - FILARMÓNICA VAGUENSE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio à Filarmónica Vaguense no valor de 1.850,00 € (mil oitocentos e cinquenta 

euros), destinado às ajudas de custo pela actuação da Banda e Orquestra Ligeira nas festas de Vagos. ----------------- 

--------- 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 dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


