
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 11/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE JUNHO DE 2011 

 

--------- No dia 7 de Junho de 2011, pelas quinze horas e quinze 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 e Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. – 

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

Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior em virtude de ter pedido a suspensão do mandato, e da 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, por motivos profissionais. ------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta n.º 10/11, 

de 17/05/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na discussão dos assuntos constantes da 

Ordem do Dia, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado felicitou a ADV – Associação Desportiva de 

Vagos, pelo feito conseguido pela equipa de Sub-19 feminino, em sagrar-se campeã nacional de basquetebol, tendo 

a Câmara Municipal aprovado, por unanimidade, um voto de louvor pelos resultados alcançados pela ADV na área 

da formação desportiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 6 de 

Junho de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 193.297,63 € (cento e noventa e três mil, duzentos e noventa 

e sete euros e sessenta e três cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, 

LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Carlos Luz 

Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, 

para que o seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, sito no referido lugar, 

denominado “Esplanada”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas às 06:00 horas dos dias seguintes, 

até 30/09/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PRIMOS OLIVEIRA, LDA. - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Primos Oliveira, Lda., com 

sede no Largo Branco Melo, vila e freguesia de Vagos, para que o seu estabelecimento de Snack-bar, sito no 



 

referido lugar, denominado “Ferradura”, esteja aberto das 08:00 horas às 04:00 horas nos dias 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 

14 de Junho de 2011, período das festas de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – OLIVEIRA & MATIAS – 

PASTELARIA E PIZZARIA, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma Oliveira & Matias – Pastelaria e Pizzaria, Lda., com sede na Rua Principal, n.º 174, lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de Pastelaria e Pizzaria, sito no referido lugar e 

freguesia, denominado “Mr. Renny”, esteja aberto das 07:00 horas às 05:00 horas de 1 de Junho a 30 de Setembro 

de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – DIRECTO E IMEDIATO, 

UNIPESSOAL, LDA. – Foi presente um requerimento da empresa Directo e Imediato, Unipessoal, Lda., datado 

de 31/05/2011, com sede na Rua Principal, n.º 92, 1ºandar, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar o 

regime excepcional de funcionamento do estabelecimento “Pau de Canela”, para funcionar nos meses de Junho, 

Julho e Agosto do corrente ano, das 12:00 horas até às 06:00 horas do dia seguinte. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração o conjunto de reclamações que incidiram sobre o 

estabelecimento em causa, deliberou, por unanimidade, informar o requerente que é sua intenção indeferir a 

pretensão nos termos do Regulamento e da Lei em vigor face ao número de reclamações dirigidas ao 

estabelecimento, e, para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de 

Santo André de Vagos, datada de 11/05/2011, a informar que a nascente do Polidesportivo de São Romão, existe 

um Caminho, com cerca de 4 metros de largura, que o Senhor Manuel Ângelo de Oliveira Martins vedou com rede 

e estacas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o Senhor Manuel Ângelo de Oliveira Martins 

para, no prazo de 15 dias, proceder ao levantamento da rede e das estacas que colocou no caminho a Nascente do 

Polidesportivo de São Romão e que impede o acesso pelo mesmo a um dos proprietários, sob pena de, não o 

fazendo, a Câmara Municipal actuar nos termos da Lei, promovendo o levantamento de auto de contra-ordenação e 

repondo a situação de legalidade pré-existente à data dos factos ora participados pela Junta de Freguesia. ------------ 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o oficio da Junta 

de Freguesia de Santa Catarina, datado de 04/03/2011, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00 

€ (oito mil euros), destinado à aquisição de um terreno que se situa na parte oeste do cemitério da referida 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, pedir à Junta de Freguesia que informe qual a área do 

prédio, vendedores e respectiva morada, artigos matricial e predial, tendo em vista posterior decisão. ----------------- 



 
 
 
 
 
 

 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/03/2011, a informar que adquiriu um terreno no lugar das Fêmeas, 

nomeadamente um prédio rústico com a área de 1.260 m2, ao Sr. Manuel Augusto de Jesus Martins e esposa 

Angelina dos anjos Jesus Rosa, pertencente a parte do artigo 1967, pelo que solicita a atribuição de um subsídio no 

valor de 37.500,00 € (trinta e sete mil e quinhentos euros), destinado à compra do referido terreno. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia de Ponte de Vagos que 

deverá diligenciar junto da Administração Regional de Saúde, uma vez que o presente prédio se destina 

maioritariamente à ampliação da Extensão de Saúde de Ponte de Vagos e respectivos acessos e estacionamentos, 

no sentido de saber se aquela entidade está disponível para adquirir o referido prédio, uma vez que, efectuadas as 

obras, se tornará proprietária do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – LICENCIAMENTO DA RUA DA AMIZADE – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 04/01/2011, a informar que foi aberta uma 

nova estrada há cerca de dois anos, cujo nome da mesma foi aprovada pela Junta de Freguesia e pela Assembleia 

de Freguesia, com o nome de Rua da Amizade, pelo que pretende legalizar a referida estrada. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o nome para a referida rua - Rua da Amizade – 

que fica situada entre a Rua da Liberdade e a Rua dos Emigrantes. ---------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi presente 

o oficio n.º 4 da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 13/01/2011, a solicitar a atribuição de 

um subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), para pagamento do terreno, sito em Chão do Ferreiro, artigo 

1755, em Santo António de Vagos, destinado ao parque de estacionamento junto ao Polidesportivo. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que neste momento não é oportuna a atribuição 

do subsídio para o fim em causa, conforme contenção de despesas constantes do preâmbulo do Orçamento da 

Câmara Municipal para 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – Presente o ofício da Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Vagos, datado de 31/03/2011, a informar que durante a época invernal, a área do 

Santuário de nossa Senhora de Vagos, tem sido continuadamente alagada, não tendo sido encontrada, mesmo com 

as obras feitas anteriormente, uma forma de fazer o escoamento correcto das águas pluviais, pelo que solicita 

autorização, para a construção de uma nova conduta, composta por manilhas de 0,60 metros, na Rua Padre Manuel 

Carvalho e Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a execução dos trabalhos, e remeter o processo 

à Divisão de Serviços Operativos para acompanharem a execução dos mesmos. ------------------------------------------ 

12 - SUBLIMEVILLA – PROJECTO GRAFFITI NA VILA DE VAGOS – Presente o ofício da Sublimevilla, 



 

datado de 03/05/2011, onde anexa o Projecto Graffiti na Vila 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. Silvério 

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

pretensão, devendo a Divisão de Serviços Operativos preparar o mural para a execução do projecto, bem como, a 

atribuição de um subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para a realização do evento. ----------------------- 

Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou o seguinte: --------------------- 

-------- “Abstive-me porque entendo que os proprietários das garagens deveriam ser ouvidos.” ------------------------- 

13 - EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS – AGRADECIMENTOS ORGANIZAÇÕES DESPORTO 

ESCOLAR – Presente o ofício do Coordenador do Desporto Escolar – Equipa de Apoio às Escolas – Aveiro, a 

agradecer à Câmara Municipal a colaboração com todas as iniciativas desportivas organizadas. ------------------------ 

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

14 - AIDA DE FÁTIMA VIEGAS PIRES DE OLIVEIRA MARTINS – AQUISIÇÃO DE LIVRO “SANTO 

ANTÓNIO – A FREGUESIA E O PADROEIRO” – Presente o ofício de Aida de Fátima Viegas Pires de 

Oliveira Martins, datado de 11/05/2011, a propor a aquisição de 100 exemplares do Livro “Santo António – A 

Freguesia e o Padroeiro”, pelo preço de 10,00 €/cada (dez euros). ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, deferir a pretensão e como tal aprovar a aquisição do livro nos termos 

expostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 - MANUEL DOS SANTOS NOVO – ALIENAÇÃO DO ARTIGO RÚSTICO N.º 819 DA FREGUESIA 

DE SOZA – Presente o ofício de Manuel dos Santos Novo, datado de 04/04/2011, residente na Rua do Espigeiro, 

n.º 17, lugar da Carregosa, freguesia de Ouca, onde manifesta disponibilidade para alienar o prédio inscrito na 

matriz rústica sob o n.º 819, da freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente e adquirir o prédio 

rústico, pelo preço de 23,00 € (vinte e três euros), por metro quadrado, solicitando desde já ao requerente, a 

ocupação da área necessária para a construção da estrada entre rotundas, bem como, solicitar aos Serviços de 

Topografia a determinação da área real do prédio. ------------------------------------------------------------------------------ 

16 - FEDRAVE – FUNDAÇAO PARA O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE AVEIRO – 

PARECER – Presente o ofício da FEDRAVE – Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro, 

datado de 05/05/2011, a informar que desenvolveu um projecto para a criação de uma Escola Profissional Marítima 

de Aveiro, a localizar no concelho de Ílhavo, para responder às necessidades educativas (9º ao 12º ano) e 

formativas (níveis 3 e 4) da zona centro-norte do País, pelo que solicita um parecer escrito – do tipo “carta de 

conforto”, para a elaboração de um dossier de Pedido de Autorização Prévia de Funcionamento de Escolas 

Profissionais (conforme Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro). -------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável, tendo em consideração que o mar 

deve ser uma aposta estratégica do país e que a actividade lectiva e formativa se dirige a um conjunto de profissões 

associadas às actividades marítimas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - O.F.A. – ORGANIZAÇÃO FLORESTAL ATLANTIS – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

FLORESTAL – PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA DE 

VAGOS – Presente o ofício da O.F.A. – Organização Florestal Atlantis, Associação de Desenvolvimento 

Florestal, datado de 24/01/2011, a informar a sua disponibilidade e interesse em pertencer à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que a nossa Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta de Vagos constituiu-se nos termos da legislação em vigor, tendo no seu seio o representante da 

organização dos produtores florestais desta região, que é a Associação Florestal do Baixo Vouga. --------------------- 

18 - ENTERRAMENTO DA LINHA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO NO BAIRRO DE S. SEBASTIÃO – 

Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não apreciar o 

assunto na presente reunião, tendo em vista a obtenção de esclarecimentos adicionais. ----------------------------------- 

19 - MÁRIO DOS SANTOS MARTINS JÚNIOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDATO – Foi 

presente um pedido de suspensão de mandato, com inicio a 27/05/2011 e termo a 27/02/2012, do Senhor Vereador 

Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, devendo ser convocado o elemento 

seguinte da lista do Movimento Vagos Primeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

20 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE 

VAGOS – ISENÇÃO DE LICENÇAS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18/05/2011, que isentou de licenças para a 

realização dos arraiais e bailes e licença de ruído, a Comissão de Festas em honra do Divino Espírito Santo e Santa 

Maria de Vagos, com a organização da Festa da Vila de Vagos, que se realizará entre os dias 10 a 14 de Junho de 

2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – Presente o 

ofício do Motoclube Matolas Terras de Vagos, com sede na Estrada Nacional 109, n.º 78, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, a solicitar a isenção de taxas, do evento que vai realizar nos dias 10, 11 e 12 de Junho do 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão uma vez que este pedido não está 

previsto no Regulamento, e ainda porque a Câmara Municipal tem decidido, nas suas formas de apoio ao 

associativismo, pela atribuição de subsídio ou apoio logístico na realização de eventos. --------------------------------- 



 

22 - SIADAP 2011 – FIXAÇÃO DE PONDERAÇÕES PARA OS PARÂMETROS “RESULTADOS” E 

“COMPETÊNCIAS” – Em seguida, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, datada de 02/05/2011, respeitante à fixação de 

ponderações para os parâmetros “resultados” e “competências”, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia do mesmo ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - SIADAP 2011 – MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS – Continuando, 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 um voto contra (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 23/05/2011, sobre o assunto mencionado em epígrafe, documento que se 

dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte 

integrante da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que votou contra por 

entender que este assunto deveria ter sido objecto de apreciação e votação no final do ano anterior. ------------------- 

24 - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE 

VAGOS – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Código de Ética e Conduta 

Profissional do Trabalhadores do Município de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------------ 

25 - JOCAVI – PAINEIS ACÚSTICOS, LDA. - CANDIDATURA A AQUISIÇÃO DE LOTES N.º 62 E 63 

NA ZIV – REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO E EXCLUSÃO DA CANDIDATURA – Presente a 

informação jurídica, datada de 13/05/2011, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: --------------------------------------------------------- 

------- Considerando a informação jurídica de 24 de Fevereiro de 2011 e a deliberação de Câmara Municipal de 1 

de Março de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a firma candidata foi notificada, em 18 de Março de 2011, nos termos do artigo 100º e 

101º do CPA para se pronunciar sobre a intenção de indeferimento da candidatura da candidatura e consequente 

revogação da declaração emitida em 28 de Janeiro de 2010 e a deliberação de 18 de Agosto de 2010, através de 

carta registada com aviso de recepção. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que até à presente data a firma não se pronunciou, presumindo-se a sua concordância com a 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que se mantêm os mesmo pressupostos que originaram a deliberação de 1 de Março de 2011.  

-------- Com base no exposto, CUMPRE PROPOR: -------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Que a Câmara Municipal proceda ao indeferimento da candidatura apresentada, revogando-se os actos 

consequentes, designadamente a declaração emitida em 28 de Janeiro de 2010 e a deliberação de 18 de 

Agosto de 2010.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o deferimento da candidatura apresentada pela firma JOCAVI-PAINEIS ACÚSTICOS, 

LDA, na aquisição dos lotes nº 62 e 63 da Zona Industrial de Vagos, doravante designada por ZIV, com a 

finalidade de implementação de uma unidade fabril, nos lotes supra identificados, de criação, desenvolvimento, 

fabrico e comercialização de painéis de tratamento acústico e importação e exportação de equipamento 

relacionado, que à data da apresentação e apreciação se apresenta viável e com pareceres favoráveis de várias 

entidades da tutela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando, que no cumprimento do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, o 

Município notificou a candidata para a outorga da escritura pública de formalização da mesma, o que não se 

verificou por motivos imputáveis à candidata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando o não cumprimento, por parte da candidata, das condições aceites e impostas nesse 

regulamento, designadamente os prazos previstos no seu artigo 5º. ---------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a deliberação da Câmara Municipal de 1 de Março de 2011, que deliberou sobre a intenção 

de indeferir a candidatura apresentada, tendo sido notificada candidata para se pronunciar sobre essa intenção em 

18 de Março de 2011, o que até à presente data não se verificou. ------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que se mantêm os pressupostos da deliberação da Câmara Municipal de 1 de Março de 2011.  

-------- Desta forma e em face do exposto, tendo por base no Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona 

Industrial de Vagos, a Câmara Municipal de Vagos deliberou, por unanimidade, indeferir a candidatura e 

consequente revogação dos actos praticados, designadamente da declaração emitida em 28 de Janeiro de 2010 e da 

deliberação de 18 de Agosto de 2010, devendo a candidata ser notificada para se pronunciar sobre esta intenção 

nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ESPAÇO PÚBLICO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade acatar as sugestões de 

simples alteração de forma aprovadas pela Assembleia Municipal de Vagos, sobre a Proposta de Regulamento de 

Publicidade, Propaganda e Ocupação de Espaço Público, e remeter para publicação e publicitação o Regulamento 

definitivo, que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado na Pasta Anexa ao presente Livro de 

Actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 13 ASSISTENTES OPERACIONAIS COM PERFIL 

FUNCIONAL DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA – Em seguida, foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, datada de 27/05/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia 



 

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

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, fazer cessar o procedimento concursal nos 

termos da Lei e da fundamentação apresentada na proposta, e como tal notificar os candidatos bem como proceder 

ao arquivamento do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 - GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – CONTRATO DE COMODATO – 

Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de Comodato a 

celebrar com o Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia e ficará arquivada no presente Livro de Actas. ---------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar o Contrato de Comodato em representação do Município de Vagos. ---------------------------------------------- 

29 - MUSEU DO BRINCAR – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA COM O GRUPO CÉNICO ARLEQUIM – 

Continuando, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cedência a 

celebrar com o Grupo Cénico Arlequim, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia 

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

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao Senhor presidente da Câmara para 

outorgar o Protocolo de Cedência em representação do Município de Vagos. ---------------------------------------------- 

30 - VAGOS SENSATION GOURMET – PROGRAMA E ORÇAMENTO – Em seguida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o programa “Vagos Sensation Gourmet”, a ter lugar entre 23 e 26 de Junho do 

corrente ano, na Praça da República, em Vagos, bem como, aprovar a parceria com as restantes empresas. ---------- 

31 - MERCADO CULTURAL DE VERÃO – PROGRAMA – Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. --------------------- 

32 - ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, datado de 26/05/2011, que autorizou o pagamento na importância de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos 

euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 1585/2011, da 

mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano 2011. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Este pagamento corresponde a um pagamento por conta e é respeitante a despesas excepcionais fruto da 

inscrição da ADV na Euroliga 2010/2011, compromisso que teve de assumir perante a F. P. B. e F. I. B. A., em 

virtude de terem sido campeões nacionais, e como tal promoveram o nome do Vagos a nível internacional. ---------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, que o valor total do subsídio a atribuir será objecto de decisão posterior 

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

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

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



 
 
 
 
 
 

 

34 - 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 12/05/2011 

a 01/06/2011, 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 - REPARAÇÕES EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de 

Execução da obra de “Reparações em Edifício de Habitação Social no Bairro Dr. Pedro Guimarães”, que 

contempla Memória Descritiva e Justificativa, Peças Desenhadas, Mapa de Quantidades, Estimativa Orçamental e 

Plano de Prevenção e Gestão de RCD. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - REPARAÇÃO EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA CORREDOURA – 

RELATÓRIO FINAL - Em seguida, foi presente o Relatório Final, elaborado pelo Júri de procedimento 

concursal, em 16/05/2011, a informar que decorrido o prazo de audiência prévia e não tendo sido apresentada 

qualquer reclamação, deliberou o júri manter o teor e as conclusões do relatório preliminar, datado de 04/05/2011, 

propondo assim a adjudicação da obra de “Reparação em Edifício de Habitação Social no Bairro da Corredoura”, 

ao concorrente Novavagos – Construções, Lda., pelo montante de 17.369,00 € (dezassete mil, trezentos e sessenta 

e nove euros), em virtude de, face aos critérios definidos, ser a proposta mais baixa apresentada. ---------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 17/05/2011, que adjudicou a obra de “Reparação em Edifício de Habitação Social no Bairro da 

Corredoura”, ao concorrente Novavagos – Construções, Lda., pelo montante de 17.369,00 € (dezassete mil, 

trezentos e sessenta e nove euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - REPARAÇÃO EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA CORREDOURA – 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – PROC.º N.º 

DEU-E01/2011 - Presente a informação técnica do Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 

16/05/2011, a informar 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 “Reparação em Edifício de Habitação Social no Bairro da 

Corredoura”, os Engenheiros José Silvestre e Gabriela Cabano, respectivamente. ----------------------------------------- 

4 - REPARAÇÕES EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA CORREDOURA – 

CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA - Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de 

“Reparação em Edifício de Habitação Social no Bairro da Corredoura”. ---------------------------------------------------- 



 

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

Municipal, datado de 17/05/2011, que aprovou a Minuta do contrato da obra de “Reparação em Edifício de 

Habitação Social no Bairro da Corredoura”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º N.º DEU-E01/2010 - APROVAÇÃO DO 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 01/06/2011, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e 

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

6 - PROJECTO DE ARRANJOS EXTERIORES E ÁREAS ENVOLVENTES DO EDIFÍCIO DO ANTIGO 

CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS – Em seguida, foi presente uma informação técnica, datada de 06/06/2011, 

sobre o assunto supramencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, bem como, o Caderno 

de Encargos e Relatório Geotécnico, e nas condições constantes da referida informação técnica. ----------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:00 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

ausentou-se da reunião, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contaram com a 

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

7 - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE – Seguidamente foi presente a 

Informação Técnica, datada de 6 de Junho de 2011, sobre o assunto supramencionado, e que resumidamente se 

traduz na recuperação e alteração do edifício do antigo Centro de Saúde de Vagos, destinando-o a Casa das 

Gerações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ---------------------- 

2. Estabelecer o valor do Preço Base em 538.781,48 € (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e 

um euros e quarenta e oito cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que o Prazo de Execução seja de 360 Dias; --------------------------------------------------------------------------- 

4. Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 60 Dias; ---------------------------------------------------- 

5. Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; --------------------- 

6. Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------ 

a) Efectivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Presidente – Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, Arq. Pedro Castro; ----------------------- 

•••• Vogal – Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida; (*) ----------------- 

•••• Vogal – Chefe de Divisão Financeira, Dr. Nuno André. -------------------------------------------------- 

•••• (*) Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos ------------------------------------------------ 

b) Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

•••• Coordenador Técnico, Mário Dinis; ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira. ---------------------------------------------------- 

c) Peritos para apoiarem o Júri: ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio; ----------------------------------------------------------- 

•••• Técnico Superior, Eng.º José Silvestre. ---------------------------------------------------------------------- 

d) Secretário do Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Assistente Técnica, Paula Sarabando ------------------------------------------------------------------------ 

7. Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: --------------------------------------------- 

a. Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; --------------------------------- 

b. Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ------------------------------------------ 

c. Classificar os documentos das propostas. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente proceder-se à Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos de 2011 no que toca à correcção das verbas inscritas e execução da mesma por empreitada. ----------- 

8 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não apreciá-lo, em virtude de necessitar de esclarecimentos 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - HENRIQUE MANUEL DE JESUS VICENTE - INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 4/11 - Foi 

presente o processo n.º 4/11, em que é requerente Henrique Manuel de Jesus Vicente, residente na Rua Padre 

Vicente Maria da Rocha, n.º 985, Vagos, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

construção de duas moradias, numa propriedade localizada na Estrada Nacional 333, no lugar de Prado, freguesia 

de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica datada de 03/05/2011. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – FERNANDO CAETANO - INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 10/10 - Foi presente o processo n.º 

10/10, em que é requerente Fernando Caetano, residente na Rua do desporto, n.º 65, lugar de Canto de Baixo, 

Freguesia de Ponte de Vagos, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção edifício 



 

de comércio e habitação, respectivos anexos e espaços envolventes, numa propriedade localizada na Rua Principal, 

lugar e freguesia de Ponte de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica datada de 30/05/2011. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ODETE MARIA DOS SANTOS SIMÕES SARABANDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

169/2007 – Em seguida, foi presente o processo de obras particulares n.º 169/2007, em que é titular Odete Maria 

dos Santos Simões Sarabando, residente na Rua 14 de Julho, n.º 9, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André 

de Vagos, a solicitar a construção de muros a uma altura de 2 metros, por uma questão de segurança. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, aprovar a pretensão nas condições constantes da Informação Técnica de 

15/03/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - MANUEL ANTÓNIO SIMÕES DOS SANTOS - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 60/11 - Foi 

presente o processo n.º 60/11, em que é requerente Manuel António Simões dos Santos, residente na Rua da 

Liberdade, n.º 46, lugar de Palhal, Freguesia de Ponte de Vagos, respeitante ao pedido de licenciamento de obras 

de legalização de uma moradia unifamiliar com garagem e muros, pelo prazo de um ano, sito na Travessa do 

Salvador, da referida freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que a proposta de localização cumpre a legislação em vigor e 

que em face da configuração do prédio a localização proposta é aquela onde é possível edificar o mais próximo da 

via; tendo em consideração que optando dentro da localização do terreno por outras localizações sempre aquela 

edificação de acharia no tardoz de outras construções, tendo em consideração que a edificação se acha edificada há 

vários anos e que da localização proposta não resulta grave prejuízo para o interesse público subjacente que surge 

associado a um correcto ordenamento, não o sacrificando de todo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a localização proposta, devendo a DGV dar seguimento ao processo, apreciando a 

arquitectura e especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - SILVÉRIO FERREIRA LOURO - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 22/11 - Foi presente o 

processo n.º 22/11, em que é requerente Silvério Ferreira Louro, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, 

n.º 116, 3º D, Vagos, na qualidade de titular de direito de ocupação de espaço público, respeitante ao pedido de 

licenciamento da obra de instalação o Mobiliário Urbano/Equipamentos, destinado a Geladaria/Cafetaria, com a 

área de 64 m2, bem como, a utilização de área de esplanada de apoio com a área de 32 m2, sito no Largo Parracho 

Branco, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. -------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao parecer jurídico, de 05/05/2011, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor 

(do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado) e 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), dar 

seguimento ao processo, apreciar a arquitectura e solicitar ao requerente a apresentação das especialidades que se 



 
 
 
 
 
 

 

achem necessárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que se absteve pelos motivos 

constantes da declaração de voto descrita na acta da reunião camarária de 16/06/2010, sobre o assunto. -------------- 

6 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS – 

Presente o ofício do Centro Social Paroquial de Santo António, datado de 27/04/2011, com sede na avenida Padre 

Creoulo, n.º 27, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar a isenção de 

taxa de vistoria, bem como, as despesas de licenciamento. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, isentar a Instituição do pagamento de taxas, nos termos 

do n.º 2 do artigo 87.º, do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. ------------------------------ 

--------- 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 e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------- 


