
 
 
 
 
 
 

 

ACTA Nº 12/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE MAIO DE 

2010 

 

--------- No dia 19 de Maio de 2010, pelas quinze horas 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, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. --------------------------------------------- 

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

presente reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro ao início da reunião, vindo a faze-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente acta. - 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Este fim-de-semana foi importante para o Concelho de 

Vagos, uma vez que, a equipa de Basquetebol Feminina da ADV foi campeã nacional e o C.C.D. de Covão do 

Lobo, subiu à 2ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Todos os membros do Órgão Executivo se associaram em votos de congratulação por tais sucessos 

desportivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar saudações aos referidos campeões. -------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de 

Maio de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 465.709,12 €. A Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício n.º 81/2010, da Guarda Nacional República, do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro, 

que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 13/10, levantado contra o Senhor António Augusto Ribeiro, 

residente na Rua da Moita da Corga, n.º 15, lugar da Lavandeira, freguesia de Soza, por não providenciou pela 

gestão do combustível numa faixa de 50 metros à volta de edificações ou instalações medida, a partir da 

alvenaria exterior da edificação, num terreno sito na Rua dos Cabedelos, no referido lugar e freguesia. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - MARIA AMÂNDIA DOMINGUES - AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO MURO 



 

SITUADO EM TERRENO CEDIDO PARA ALARGAMENTO DO PASSEIO NA RUA DA VILA EM 

SANTA CATARINA – Presente o ofício de Maria Amândia Domingues, datado de 06/05/2010, residente na 

Rua Principal, n.º250, lugar do Andal, freguesia de Santa Catarina, a informar que cedeu terreno da sua 

propriedade, para efeitos de alargamento do passeio na Rua da Vila, a Câmara Municipal procedeu à vedação da 

parte do terreno cedida, ficando sete metros por vedar, pelo que solicita autorização para a construção do muro, 

continuação e alinhamento, no muro já existente. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente. ------------------------- 

4 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – Presente o ofício do Senhor Agripino da Rocha Domingues, 

datado de 06/05/2010, residente na Avenida João Grave, n.º 460, na vila de Vagos, a informar que na sequência 

da cedência dos terrenos de que é proprietário, para abertura de estradas, uma por detrás da Santa Casa da 

Misericórdia, Travessa da Alegria e outra na Travessa Padre Vicente Maria da Rocha, pelo que solicita que a 

Câmara Municipal ordene a delimitação da área cedida e alinhamento do muro de vedação na Travessa da 

Alegria e que proceda na sequência do aterro que foi efectuado, à recolocação de marcos, nivelando do terreno e 

cedência dos materiais necessários para a construção do muro de vedação na Travessa Padre Vicente Maria da 

Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente. ------------------------- 

5 - DAVID JOSÉ FERNANDES RODRIGUES - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício do Senhor David José Fernandes Rodrigues, datado de 16/11/2009, a informar que no dia 

16/09/2009, embateu num buraco no Estradão Florestal de Calvão, com o seu veículo com matrícula 59-CZ-69, 

do qual resultaram danos no valor de 336,36 € (trezentos e trinta e seis euros e trinta e seis cêntimos), pelo que 

solicita uma indemnização pelos danos causados. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que a Estrada Florestal n.º 1, os Estradões Florestais da Lomba e Calvão que 

atravessam as matas florestais são propriedade e jurisdição da Autoridade Florestal Nacional, que até à presente 

data não cederam quaisquer direitos ao Município, apesar das sucessivas tentativas no âmbito do processo da 

revisão do PDM, não é pois o Município a entidade primeiramente responsável pela gestão e manutenção das 

citadas vias em bom estado de conservação, obviando assim a eventuais acidentes e danos. -------------------------- 

-------- Nestes termos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido do 

requerente, e notificar o mesmo, para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ----- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - ARRANJOS EXTERIORES DO POSTO 

MÉDICO - PEDIDO DE APOIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 

20/01/2010, a informar que as obras realizadas junto ao posto médico por concurso, abrigo, parque infantil, 

estacionamento e relvado, deixam o espaço envolvente da junta e posto médico a destoar pela falta de 

tratamento, pelo que solicita a atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00 € (oito mil euros), destinado à 



 
 
 
 
 
 

 

construção de um poço, colocação de uma electrobomba para regar a totalidade do terreno sem a utilização da 

água da companhia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ponte de 

Vagos, no valor de 8.000,00 € (oito mil euros), destinado aos arranjos exteriores do Posto Médico, contra 

apresentação de documentos de despesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PARQUE DE MERENDAS DE CARVALHAIS - 

PEDIDO DE APOIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 20/01/2010, a 

solicitar o apoio para pagar as obras realizadas no parque de merendas de Carvalhais, em Ponte de Vagos, assim 

como os trabalhos a realizar para acabar o espaço desportivo no referido local, pelo que solicita a atribuição de 

um subsídio no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros). ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, um 

subsídio no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), destinado ao pagamento de obras realizadas no parque de 

merendas de Carvalhais, assim como os trabalhos a realizar para acabar o espaço desportivo, mediante a 

apresentação de documentos de despesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - EPADRV - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS - PLANO DE FORMAÇÃO PARA O PRÓXIMO ANO LECTIVO 2010/2011 – Presente o ofício 

n.º FS_274/10, datado de 28/04/2010, da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Vagos, a solicitar o parecer da Câmara Municipal, com referência ao plano de Formação para o Ano 

Lectivo de 2010/2011, a saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Cursos Profissionais: Técnico de Produção Agrária (variantes produção animal e produção 

vegetal); Técnico de Restauração (variantes cozinha-pastelaria e restauração-bar); Técnico de 

Manutenção Industrial (variantes electromecânica e mecatrónica); Técnico de Energias Renováveis 

(variantes Sistema Solares e Eólicos); Técnico de Construção Civil (variantes condução de obras). ---- 

• Cursos de Educação e Formação (CEF): Tipo 2 – Tratador/Desbastador de Equinos, 

Jardinagem e Espaços Verdes; Tipo 3 – Tratamento de Animais em Cativeiro. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável a todos os cursos pretendidos 

pela Escola, para o Plano de Formação 2010/2011, atendendo ao facto da Câmara Municipal ser de claro e 

inequívoco interesse municipal o funcionamento destes cursos na EPADRV. ------------------------------------------- 

9 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. - CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS 

- APOIO PARA MATERIAL DIDÁTICO DE DIVULGAÇÃO – Presente o ofício da Administração 

Regional de Saúde do Centro, I.P., datado de 04/05/2010, vem o Centro de Saúde de Vagos e o Serviço de Saúde 

Pública agradecer à Câmara Municipal, o apoio para aquisição de material didáctico utilizado pela Equipa de 



 

Saúde Escolar em Sessões de Educação para a Saúde, dirigidas aos pais e crianças das nossas Escolas do Ensino 

básico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 - PARTICIPAÇÃO DE DOIS ELEMENTOS DA CPCJ DE VAGOS NO “ENCONTRO NACIONAL 

DAS COMISSÕES DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS”, A REALIZAR NOS AÇORES, NOS 

DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO DE 2010 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS E ALOJAMENTO 

– Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada 

de 07/05/2010, a informar que a Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco, através do 

seu ofício circular n.º 2/2010, de 23/03/2010, obriga todas as Comissões de Protecção e Jovens em Risco, 

estejam presentes no Encontro anual a realizar nos Açores, nos dias 7, 8 e 9 de Junho de 2010. ---------------------- 

-------- Mais informa, que os dois elementos que vão participar no referido encontro são a Dr.ª Fernanda Pereira 

e a Dr.ª Alejandra Santos, pelo que, solicita que a Câmara Municipal, assegure o pagamento das despesas 

inerentes às viagens e alojamento, dos referidos elementos, no valor de 648,72 € (seiscentos e quarenta e oito 

euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assegurar o pagamento das despesas inerentes às 

viagens e alojamento dos elementos que vão representar a CPCJ de Vagos, no valor de 648,72 € (seiscentos e 

quarenta e oito euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ 

11 - JOAQUIM ADRIANO FERREIRA MOREIRA – Presente o ofício de Joaquim Adriano Ferreira 

Moreira, residente na Rua do Governador, Lote 482, Apartamento F, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da 

Boa-Hora, a solicitar um lugar de aparcamento para deficiente o mais próximo possível da sua residência. -------- 

-------- Atendendo ao Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de Dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir a pretensão do requerente, remetendo à Divisão do Serviços Operativos, para diligenciarem 

no sentido de criarem um lugar de aparcamento de deficiente junto à residência do requerente. ---------------------- 

12 - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS – Presente o ofício da EDP Distribuição – Energia, S.A., datado de 23/03/2010, a 

informar que a comparticipação correspondente aos trabalhos a realizar, com a iluminação pública na Freguesia 

de Santo André de Vagos, entre a rotunda da A17 e o Lugar de Sanchequias, será de 4.631,50 € (quatro mil 

seiscentos e trinta e um cêntimos e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 4.631,50 € (quatro mil, 

seiscentos e trinta e um euros e cinquenta cêntimos), destinado à iluminação pública na Freguesia de Santo 

André de Vagos, entre a Rotunda da A17 e o lugar de Sanchequias. ------------------------------------------------------ 

13 - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE FONTE 

DE ANGEÃO - Presente o ofício da EDP Distribuição – Energia, S.A., datado de 23/03/2010, a informar que a 



 
 
 
 
 
 

 

comparticipação correspondente aos trabalhos a realizar, com a iluminação pública na Freguesia de Fonte de 

Angeão, na Rua Humberto Delgado, lugar de Parada de Cima, será de 598,52 € (quinhentos e noventa e oito 

euros e cinquenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 598,52 € (quinhentos e 

noventa e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), destinado à iluminação pública na Freguesia de Fonte de 

Angeão, na Rua Humberto Delgado, no lugar de Parada de Cima. -------------------------------------------------------- 

14 - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE SANTA 

CATARINA - Presente o ofício da EDP Distribuição – Energia, S.A., datado de 29/03/2010, a informar que a 

comparticipação correspondente aos trabalhos a realizar, com a iluminação pública na Freguesia de Santa 

Catarina, na Rua da Presa Velha, será de 1.888,96 € (mil oitocentos e oitenta e oito euros e noventa e seis 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 1.888,96 € (mil oitocentos e 

oitenta e oito euros e noventa e seis cêntimos), destinado à iluminação pública na Freguesia de Santa Catarina, 

na Rua da Presa Velha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cercas das 15:55 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro entrou na 

Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passam a contar com a 

participação e votação dessa Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE PONTE 

DE VAGOS - Presente o ofício da EDP Distribuição – Energia, S.A., datado de 29/03/2010, a informar que a 

comparticipação correspondente aos trabalhos a realizar, com a iluminação pública na Freguesia de Ponte de 

Vagos, na Rua da Esperança, será de 773,72 € (setecentos e setenta e três euros e setenta e dois cêntimos). ------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 773,72 € (setecentos e 

setenta e três euros e setenta e dois cêntimos), destinado à iluminação pública na Freguesia de Ponte de Vagos, 

na Rua da Esperança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - TIBÉRIO COSTA - OCUPAÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício do Senhor Tibério Costa, datado 

de 10/05/2010, residente na Rua Principal, n.º 44, lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, a informar que em 2008 

cedeu à Câmara Municipal, uma área significativa de terreno, de que é proprietário para abertura de caminho 

rural, em Rio Tinto, pelo que solicita o fornecimento dos materiais necessários (cimento, areia, tijolo, ferro, etc.), 

para edificar um arrumo de alfaias agrícolas, que foi demolido, aquando da ocupação de terreno. ------------------- 

-------- Solicita ainda o fornecimento de mão-de-obra, para a referida construção. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente. ------------------------- 

17 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO MERCADO DE PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA E DE 



 

CRIAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DE VENDA - Presente a proposta de Regulamento 

do Mercado do Peixe da Vagueira e de Criação da Taxa de Ocupação de Lugares de Venda. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a referida proposta de regulamento para 

consulta pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – Presente o processo respeitante 

à proposta de atribuição de subsídios para 2010, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude constar da relação de subsídios a Associação Teatro Perdidos e 

Achados, uma vez que o mesmo integra a Instituição a que preside. Nestes termos, a deliberação que se segue 

não contou com a participação e votação desse vereador. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Posta a votação, 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. Silvério Rodrigues Regalado e 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), 

conceder ao teatro Perdidos e Achados um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). ------------------------------ 

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação 

desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir os seguintes subsídios: --------------------------------------------- 

•••• Coral Polifónico de Santa Cecília (Calvão) – 2.000,00 € (dois mil euros); ------------------------------------ 

•••• Honor Arte (Soza) – 500,00 € (quinhentos euros); ---------------------------------------------------------------- 

•••• Teatro Fantástico – 3.000,00 € (três mil euros); -------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão – 1.500,00 € + 400,00 € (mil e quinhentos euros 

mais quatrocentos euros, participação na recriação da Arte Xávega); ------------------------------------------ 

•••• Filarmónica Vaguense – 20.000,00 € (vinte mil euros); ---------------------------------------------------------- 

•••• Rancho Rosas Brancas (Salgueiro) – 1.500,00 € + 4.800,00 € (mil e quinhentos euros mais quatro mil e 

oitocentos euros, pagamento da sede); ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Dunameão – 4.920,00 € + 1.500,00 € + 30.000,00 € (quatro mil novecentos e vinte euros mais mil e 

quinhentos euros mais trinta mil euros, organização do concurso “Os Sabichões”, pagamento das obras 

efectuadas na sede após factura apresentada); ---------------------------------------------------------------------- 

•••• ACRAL – 1.000,00 € (mil euros); ------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 
 
 
 
 
 

 

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

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

-------- “Embora exista um Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações/comissões, as propostas que 

nos têm sido apresentadas não nos permitem visualizar critérios claros que orientem a atribuição dos mesmos. 

Razões pelas quais passaremos a abster-nos.” -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre a atrás descrita declaração de voto, usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para 

dizer o seguinte: “Têm razão os Senhores Vereadores do Movimento, quando afirmam que não vislumbram 

critérios nas propostas de atribuição de subsídios que tenham sido submetidos à aprovação da Câmara 

Municipal. E, tanto assim é, porquanto aquilo que é submetido à apreciação da Câmara Municipal é já uma 

proposta final quantificada do subsídio a atribuir, que foi devidamente ponderado em função do orçamento 

municipal, do Regulamento Municipal de atribuição de subsídios e pedidos e propostas concretas das 

Associações para o ano económico a que se destinam, e ainda, a avaliação das contas e relatórios de actividades 

relativas ao ano transacto dessas instituições. Ora, este trabalho de ponderação não está descrito na proposta que 

acompanha o montante a atribuir o que torna difícil vislumbrar a quem não participou nesse trabalho de análise e 

ponderação. Todavia, reafirma-se que, apesar de não constar o mesmo, não deixou de ser efectuado para cada um 

dos pedidos, para cada uma das Associações, para cada um dos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal em 

cada área e em cada ano. No próximo ano voltaremos a apresentar de forma discriminada cada parcela de 

subsídio global e a respectiva justificação, que apesar de existirem, não aparecem hoje juntas à proposta. ”-------- 

-------- E, quando eram cercas das 16:30 horas, o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues 

entrou na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passam a contar com a 

participação e votação desse Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 2º CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL - Presente o Protocolo a celebrar entre o Município de Vagos e o Colégio de Nossa Senhora da 

Apresentação, que visa a implementação do 2º Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Instalações 

Eléctricas e Automação Industrial, com a colaboração da Universidade de Aveiro. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara a outorgar o referido Protocolo, em representação do Município. ------------------------------- 

20 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS – Em seguida, foi presente a seguinte proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, datada de 17/05/2010, respeitante à Organização dos Serviços Municipais, que se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “No uso da competência que me é conferida pelo artigo 7.º do DL n.º 305/99, de 23 de Outubro e na 



 

sequência da aprovação pela Assembleia Municipal, em sessão de 14 de Maio do corrente ano, do modelo de 

estrutura orgânica, da estrutura nuclear dos serviços municipais e da definição do número máximo de unidades 

orgânicas flexíveis bem como do número máximo total de subunidades orgânicas, proponho a criação dos 

gabinetes e das unidades orgânicas flexíveis, assim como das suas atribuições e competências de acordo com o 

documento em anexo. “----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- O atrás citado documento fica arquivado no presente Livro de actas, fazendo parte integrante da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – 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 alteração ao orçamento n.º 2 que apresenta tanto nos reforços 

como nas anulações, o montante de 274.671,46 €, a qual tem subjacente a alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de 

Investimentos, no montante de 39.000,00 €, quer nos reforços quer nas anulações, os quais se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos 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, vão ficar 

arquivados na pasta anexa ao presente Livro de Actas. --------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 30/04/2010 a 

13/05/2010, 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 - ASPECTO VISUAL DAS VALAS DAS MALHADAS E DAS MOITAS – Presente a informação técnica 

datada de 30/04/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2 - EVENTUAL DESCARGA EM VALA A POENTE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA SIMRIA - 

Presente a informação técnica datada de 30/04/2010. ------------------------------------------------------------------------ 

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

3 - ETAR DE OUCA - PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 - AUTO DE SUSPENSÃO - Presente o auto de suspensão 

da obra mencionada em epigrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de suspensão da empreitada de “Etar de 

Ouca”, datado de 19/03/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 



 
 
 
 
 
 

 

1 - VERA LÚCIA JESUS SIMÕES - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 117/2007 – Foi presente o 

processo de obras particulares n.º 117/2007, em que é titular Vera Lúcia Jesus Simões, residente na Rua 

Emigrantes, Ponte de Vagos, s solicitar a emissão de nova emissão de construção pelo prazo de um ano, ao 

abrigo do artigo 88º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (obras inacabadas), para conclusão da sua 

edificação, situada no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 29/04/2010, a Câmara 

Municipal, por considerar ser de interesse público municipal a conclusão da referida obra, deliberou por 

unanimidade, conceder a licença especial para acabamentos. -------------------------------------------------------------- 

2 - SILVÉRIO RAIMUNDO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 47/10 – foi presente o processo de 

obras particulares n.º 47/10, em que é titular Silvério Raimundo, respeitante à construção de uma habitação 

unifamiliar de apoio à agricultura, a implantar num terreno situado em Lombomeão, freguesia e Concelho de 

Vagos, e relativamente à qual solicita a licença de construção pelo prazo de 2 anos. ----------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica de 28/04/2010, da Divisão de Obras Particulares, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos termos do artigo 51º, n.º 1, alínea b) e n.º 2 

alínea e), do Regulamento de Plano de Urbanização de Vagos. ------------------------------------------------------------ 

3 - SPRING WORK - CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. - LOTEAMENTO 

URBANO - PROC.º N.º 4/09 – Considerando que pela deliberação camarária de 18/11/2009, foi aprovada a 

operação de loteamento de um prédio situado na Rua da Capela, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, em 4 

lotes, em que é titular do processo a firma Spring Work – Construção e Promoção Imobiliária, Lda., nas 

constantes da informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 03/11/2009; considerando que nos 

termos da referida informação técnica o titular do processo deverá compensar o Município de Vagos, pela não 

cedência de 92,75 m2 para Espaços Verdes de utilização colectiva e de 140 m2 para equipamentos de utilização 

colectiva; analisada agora uma nova informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 29/04/2010, 

constata-se que as áreas atrás referidas não estão correctas; a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

considerar para todos os efeitos legais que a compensação pela não cedência deverá ter em atenção a esta recente 

informação técnica de 29/04/2010, ou seja: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a) 80 m2 para espaços verdes e de utilização colectiva; -------------------------------------------------------------- 

b) 80 m2 para equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - REPRESENTANTE DA 

ANM – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 10/05/2010, a 

informar da nomeação para o Conselho Consultivo Distrital do Instituto de Solidariedade e Segurança Social de 



 

Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2 - ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - MOÇÃO SOBRE O 

PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE - 

Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 07/05/2010, a dar 

conhecimento do teor da moção, sobre a discussão pública do Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina – Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (PO 

PNSACV - ICNB). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 - PROGRAMA DE FESTAS – Presente o Programa de Festas da Vila de Vagos de 2010. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de Festas da Vila de Vagos de 

2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - PRIMOS OLIVEIRA, LDA. - A 

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

sede no Largo Branco de Melo, na vila de Vagos, para que o seu estabelecimento de Snack-Bar, sito no referido 

lugar, denominado “Ferradura”, esteja aberto todos os dias da Festa de Vagos, nos dias 212, 22, 23, 24 e 25 de 

Maio das 08:00 horas até às 04:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRAMITAÇÃO INTERNA E DESPACHO, COM 

RECURSO À ASSINATURA DIGITAL VIA CARTÃO DE CIDADÃO – Em seguida, a Câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o documento supramencionado, que inclui o Plano Classificador 

Documental e cinco circuitos no âmbito da desmaterialização e modernização administrativa. ----------------------- 

4 - PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE VAGOS – ALTERAÇÃO – Seguidamente, foi presente uma 

informação técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 17/05/2010, anexando um documento 

com a fundamentação para alteração ao Plano Director Municipal de Vagos, e contendo ainda a definição da 

oportunidade desta alteração, as condições de excepcionalidade, enquadramento nas disposições do PDM 

actualmente em vigor, bem como a incidência e procedimento de alteração, o qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, dar início ao processo de alteração ao Plano 

Director Municipal 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às dezoito horas e vinte minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


