
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 16/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE AGOSTO DE 

2011 

 

--------- No dia 16 de Agosto de 2011, pelas quinze horas e cinquenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

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

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

Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, não tendo comparecido ao inicio da 

reunião o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará 

no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião a Senhora Técnica Superior Dr.ª Sandrina Martins Oliveira. ---- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada à presente 

reunião pelo Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, por se encontrar de férias, bem como 

justificar, por unanimidade, a falta dada pelo Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado ao inicio da 

reunião, vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente acta. ------------------------- 

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

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

-------- E, quando eram cerca das 16:00 horas, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, entrou na Sala 

de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: No período antes da Ordem do Dia, usou da palavra a Senhora 

Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, para solicitar à Câmara Municipal o seguinte: ----------------------------- 

1. Lista de subsídios pagos a todas as entidades desde Março de 2010 até Julho de 2011; ------------------------- 

2. Relação das horas extraordinárias por trabalhador no ano de 2010 e entre Janeiro e Junho de 2011; --------- 

3. Informação sobre o resultado da queixa apresentada contra ruído relativa ao estabelecimento Bar Lado B. - 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de 

Agosto de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 513.849,67 € (quinhentos e treze mil, oitocentos e quarenta 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – VAGUEIRABAR – ACTIVIDADES 

HOTELEIRAS, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela 



 

Vagueirabar – Actividades Hoteleiras, Lda., com sede na avenida Claudino Santos Costa, S/N, Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, 

denominado “Pica-Pau”, esteja aberto sextas, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 09:00 horas 

às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ------------------------------------------------------------------------------ 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Vagos, datado de 01/07/2011, a informar que o Senhor Fernando Manuel Cipriano Pascoal, residente 

na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, n.º 291, da referida freguesia, informou a mesma que se acha 

disponível para deitar abaixo o muro existente na frente da sua casa, para alinhamento com os outros existentes. --- 

-------- Informa ainda, que cede gratuitamente o terreno, desde que a Câmara Municipal construa o novo muro. ----- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para ser 

verificado pelos serviços operacionais quanto à área a ceder e quanto ao custo para a Câmara Municipal com a 

construção do novo muro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE MANILHAS – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 21/06/2011, a informar que vai ter que desviar as águas pluviais 

do telhado da igreja e salão paroquial, devido aos arranjos no centro da igreja, pelo que solicita 95 manilhas de 40 e 

95 manilhas de 30, colocadas no sitio pelos serviços operacionais da Câmara Municipal. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido da Junta de Freguesia de Ponte de 

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

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

DE MURO - Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 21/06/2011, a informar que 

procedeu à abertura de uma estrada que liga a Zona da Igreja à Rua Nova. ------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que houve um terreno pertencente ao Senhor Angelino Domingues, que ficou a 60 cm 

abaixo da referida estrada, e que o mesmo cedeu 528 m2 para a referida estrada, pelo que solicita a cedência de 

alguns materiais para a construção do muro de suporte de terras. ------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para ser 

verificado pelos serviços operacionais quanto à área a ceder e quanto ao custo para a Câmara Municipal com a 

construção do novo muro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CENTRO EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – ELEVADOR PROC.º N.º 01.18.0049 - Presente a 

informação jurídica, datada de 27/07/2011, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 

-------- “Foram apresentados 2 orçamentos para a colocação de portas no elevador do CER. ---------------------------- 

-------- Dessas duas propostas (Aveilift 4.760,00 € (quatro mil e setecentos e sessenta euros) e a Otis 6.550,00 € 

(seis mil e quinhentos e cinquenta euros)) a mais baixa é a primeira. -------------------------------------------------------- 

-------- Ora, sendo o critério de adjudicação o mais baixo preço, concorda-se que se adjudique à empresa Aveilift, 



 
 
 
 
 
 

 

por ser a mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Quanto à questão da rescisão do contrato com a empresa Otis, ainda em vigor, da leitura do contrato em 

anexo resulta, salvo melhor opinião, que o mesmo tem de ser rescindido até 90 dias antes de 31 de Dezembro de 

2011, por carta registada, por força do ponto 5.7.3 do citado contrato.” ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar, com carácter de urgência, o Centro de 

Educação e Recreio de Vagos, que deverá rescindir o contrato com a Otis, através de carta registada, com 90 dias 

de antecedência do seu términos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera informar o CER que, após a rescisão contratual e adjudicação à empresa Aveilift, a Câmara 

Municipal ponderará em 2012 sobre o pedido. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7 - RSI – RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO – NLI – NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO – 

CONTRATUALIZAÇÃO DE PARCERIA – RATIFICAÇÃO – Presente a informação técnica da Chefe de 

Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 03/08/2011, a propor a aprovação da Ficha de 

Contratualização de Pareceria com o Núcleo Local de Inserção de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pela Senhora Vereadora Dr.ª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, em 04/08/2011, respeitante à contratualização de parceria com o Núcleo Local de 

Inserção de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PNVBA - PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA BANDEIRA AZUL – PROTOCOLO – Foi 

presente o Protocolo entre o PNVBA – Programa Nacional de Vigilância da Bandeira Azul e a Câmara Municipal 

de Vagos, no sentido de dar continuidade com o referido programa.   

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar a Senhora Vice-

Presidente a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES DA REDE DE BIBLIOTECAS DE VAGOS – 2011/2012 

– A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento e o Plano de Actividades da Rede de 

Bibliotecas de Vagos, cujas cópias são dadas aqui como inteiramente reproduzidas e ficarão arquivadas em anexo à 

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

10 - 8ª 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 8ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 5.000,00 € 

(cinco 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. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 28/07/2011 a 

10/08/2011, 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 - “REPARAÇÃO EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES” 

– ADJUDICAÇÃO - RATIFICAÇÃO- Presente a Acta da empreitada de “Reparação em Edifício de Habitação 

Social no Bairro Dr. Pedro Guimarães”, datada de 29/07/2011, apresentado pelo júri do procedimento, que propõe 

a adjudicação à firma Novavagos - Construções, Lda., pelo montante de 19.832,50 € (dezanove mil, oitocentos e 

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

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

Municipal, datado de 29/07/2011, que adjudicou a empreitada de “Reparação em Edifício de Habitação Social no 

Bairro Dr. Pedro Guimarães”, à firma Novavagos - Construções, Lda., pelo montante de 19.832,50 € (dezanove 

mil, oitocentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

2 - REPARAÇÃO EM EDICÍFIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - 

CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

datado de 29/07/2011, que aprovou a minuta do Contrato Escrito de Empreitada de “Reparação em Edifício de 

Habitação Social no Bairro Dr. Pedro Guimarães”. ----------------------------------------------------------------------------- 

3 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-18/2008 - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Presente o auto de recepção provisória parcial da obra mencionada em epígrafe. -- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória (condicionada) 

da empreitada de “Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”. ------------------------------------------------- 

4 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-7/2009 – 

APROVAÇÃO DO SUBEMPREITEIRO – Presente a informação técnica datada de 06/07/2011, a informar que 

o empreiteiro solicita a aprovação do subempreiteiro Rigorfocus Unipessoal, Lda. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Vereadora Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, datado de 03/08/2011, que aprovou o subempreiteiro Rigorfocus Unipessoal, Lda., da 

empreitada “Construção da Biblioteca Municipal de Vagos”. ----------------------------------------------------------------- 

5 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 



 
 
 
 
 
 

 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 29/07/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do plano de 

segurança e saúde, da empreitada “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. --------------------------------------------------- 

6 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 29/07/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - VERA LÚCIA PINTO DA CRUZ FERNANDES - INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 9/11 - Foi 

presente o processo n.º 9/11, em que é requerente Vera Lúcia Pinto da Cruz Fernandes, residente na Rua da Fonte, 

n.º 21, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, respeitante ao pedido de informação prévia 

indicando os condicionantes se necessário, para a edificação de uns anexos, numa propriedade localizada na Rua 

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

-------- Tendo em consideração que a área prevista no loteamento para a construção de anexos (72 m2) não permite, 

porque é aferida a uma construção principal, usos habitacionais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ser sua intenção indeferir a pretensão da requerente, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 

101º do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - ULISSES NEVES REVERENDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 304/2003 – Presente o 

processo de obras particulares, n.º 304/2003, em que é titular Ulisses Neves Reverendo, residente na Rua do 

Campo de Futebol, N.º 25, lugar de Moita, freguesia de Covão do Lobo, requer licença especial de obras 

inacabadas, para acabamentos interiores, pelo prazo de 30 dias. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal face ao interesse na conclusão da referida construção, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a licença especial para acabamentos, nos termos da informação técnica, datada de 12/07/2011. --------------- 

3 - JACINTO MANUEL MARTINS DIAS PEREIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 18/2011 – 

Presente o processo de obras particulares, n.º 18/2011, em que é titular Jacinto Manuel Martins Dias Pereira, 

residente na Rua do Ribeiro, n.º 10, lugar de Boco, freguesia de Soza, requer licença para construção de muros e 

pavilhão para instalação de oficina de reparação e pintura de automóveis, no lugar de S. Romão, freguesia de Santo 

André. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que apesar de se tratar de perímetro urbano, e no mesmo serem admitidas 

actividades de comércio e serviços, no caso em apreço, o uso pretendido (oficina de reparação de automóveis), 



 

embora enquadrando-se naqueles usos, acha-se enquadrada numa área de grande valia ambiental e paisagística que 

integra, parcialmente, os prédios rústicos do requerente. Trata-se, ainda, de confinar com uma área que foi 

seleccionada no âmbito do PDM como de relevante interesse público face aos valores que presidem naquela área 

(artigo 42º do PDM). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De igual modo, o projecto confina ainda e choca com um conjunto de projectos de cariz turístico que a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia vêm desenhado para o local, bem como, com equipamentos colectivos 

existentes com os quais também confina. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por outro lado, a Câmara Municipal com a presente decisão não prejudica a capacidade edificativa do solo 

nem direitos e expectativas do requerente, porquanto a vocação, os objectivos, as ocupações e utilizações do solo 

urbano se destinam, predominamente a habitação, equipamentos colectivos, espaços verdes de utilização colectiva 

e outras actividades compatíveis com este uso dominante. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Ora, o uso pretendido pelo requerente é incompatível com o uso dominante (habitacional), é incompatível 

com o espaço ambiental com o qual confina, é incompatível com o espaço cultural, seja histórico ou etnográfico. -- 

-------- Assim, o presente uso promove a degradação da área em questão ao que deve ser impedido, espaço que 

deve ser salvaguardado, termos em que a Câmara Municipal delibera, por maioria, com 5 votos contra (do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e um voto a favor 

(do Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos), ser sua intenção indeferir a pretensão do requerente e 

notificá-lo para, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., reclamar, querendo. -------------------------------------- 

4 - INFORVIVENDA – CONSTRUÇÕES, LDA. - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 130/2010 – 

Presente o processo de obras particulares, n.º 130/2010, em que é titular a firma Inforvivenda – Construções, Lda., 

com sede na Rua Eurico de Matos, Vagos, proprietária de moradia em fase de construção sita na Rua DR. Máximo 

Loff, na vila e freguesia de Vagos, requer a execução ou fornecimento de materiais para execução dos arranjos 

exteriores em frente da sua moradia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Divisão Jurídica para que a 

fiscalização verifique se a Rua em questão já se acha servida de passeios. -------------------------------------------------- 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO 

RELATIVO A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Presente o processo respeitante a um pedido de parecer da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, para a 

emissão de parecer prévio relativo às obras de ampliação do edifício da sede da Junta de Freguesia. ------------------ 

-------- Tendo em consideração que a legislação em vigor exige que o requerente identifique de forma clara e 

inequívoca o uso que pretende dar às construções que requer. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia que corrija a memória 



 
 
 
 
 
 

 

descritiva e justificativa quanto ao uso que pretende dar à ampliação em causa. ------------------------------------------- 

-------- Por outro lado, informa desde já que a Câmara Municipal não previu em sede de Orçamento e Plano de 

Actividades do ano 2011 qualquer tipo de apoio à presente pretensão. Mais informa que, do ponto de vista 

arquitectónico, o mesmo se acha enquadrado com o existente e cumpre a legislação em vigor. ------------------------- 

-------- Por fim, cumpre alertar que, caso a Junta de Freguesia pretenda executar a presente ampliação por sua conta 

e risco, deverá a mesma conformar-se com o Plano de Actividades e Orçamento para 2011, da freguesia, e 

conformar-se com as regras do CCP (Código de Contratos Públicos). ------------------------------------------------------- 

6 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – Presente o ofício da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, 

datado de 12/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal informa que tomou conhecimento da intenção da entidade em implementar o referido 

projecto, e que, no âmbito do PMOT aplicável, poderão ser instaladas este tipo de estruturas, desde que amovíveis, 

uma vez que são de carácter precário, não carecem de licenciamento e, por outro lado, já foram devidamente 

autorizadas pela entidade coordenadora (DREC). Ainda assim, chama-se a atenção porquanto, face aos elementos 

apresentados, não nos foi possível localizar a pretensão, para a necessidade de obter parecer favorável da 

Autoridade Nacional de Florestas, para o abate de árvores, destruição de coberto vegetal, alteração do relevo 

natural, movimentação de terras e/ou aproveitamento das mesmas. ---------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a EPADRV para juntar plantas de 

localização, parecer da Autoridade Nacional de Florestas e informar se, com a instalação, irá proceder ao abate de 

árvores, destruição de coberto vegetal, alteração do relevo natural, movimentação de terras e/ou aproveitamento 

das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - CELESTE ROCHA MARTINS E AFONSO SANTOS – PROCESSO DE DESTAQUE – PROC.º 20/11 – 

Presente o processo de destaque em que são titulares Celeste Rocha Martins e Afonso Santos, residentes na Rua D. 

António dos Santos, lugar da Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, a requererem licença para desanexar 

uma parcela de terreno, sito no referido lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, bem 

como, remeter o mesmo à Divisão Jurídica para parecer. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:32 horas, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, ausentou-se da 

Sala de Reuniões. A deliberação que se segue não contou com a participação e votação desse vereador. -------------- 

8 - ARMANDO CAPELA – PROC.º N.º 384/99 – RAMPA DE ACESSO A EDIFÍCIO – Presente o processo 

de obras, de que é requerente Armando Capela, residente na Rua Dr. Santos n.º 54, lugar da Lomba, freguesia de 

Santo António de Vagos, a requer a regularização da rampa de acesso a edifício, sito na Avenida Claudino Santos 



 

Costa, lote 1 do Alvará de Loteamento n.º 14/90, Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para, em cumprimento da 

legislação em vigor, apresentar projecto para construção ou instalação de rampa de acesso para posterior 

apreciação e licenciamento por parte da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 18:36 horas, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, entrou na Sala 

de Reuniões. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação desse vereador. ------- 

-------- E, quando eram cerca das 18:38 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, 

ausentou-se da Sala de Reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação dessa 

vereadora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-7/2008 - TRABALHOS A MAIS N.º 

2 E 3 – Presente a informação técnica, datada de 09/08/2011, relativa à proposta de trabalhos a mais, no valor de 

123.440,69 € (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta euros e sessenta e nove cêntimos), sendo o valor da 

proposta n.º 2 de 17.313,82 € (dezassete mil, trezentos e treze euros e oitenta e dois cêntimos) provenientes de 

trabalhos relativos à execução da Rede de Drenagem de Águas Pluviais Interiores e o valor da proposta n.º 3 de 

106.126,87 € (cento e seis mil, cento e vinte e seis euros e oitenta e sete cêntimos) provenientes de outros 

trabalhos, todos eles imprescindíveis à boa execução da empreitada. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais n.º 2 e 3, no valor 

de 123.440,69 € (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta euros e sessenta e nove cêntimos) da empreitada 

“Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A SIMRIA – SANEAMENTO INTEGRADO 

DOS MUNICÍPIOS DA RIA, S.A. - Foi presente o Protocolo entre o Município de Vagos e a SIMRIA – 

Saneamento Integrado dos Municípios da Ria, S.A., que tem por objecto a definição do regime aplicável às 

seguintes infraestruturas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Estação de Tratamento de Águas Residuais de Ouca, localizada em Ouca, freguesia de Ouca; --------------- 

b) Estação de Tratamento de Águas Residuais de Santa Catarina, localizada em Canas, freguesia de Santa 

Catarina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Documento que é dado aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia arquivada em anexo à presente 

acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara a outorgá-lo, em representação do Município. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, que o presente protocolo está condicionado à futura outorga de cessão de 

exploração das infraestruturas, aqui objecto de protocolo, devendo o mesmo ser remetido à Assembleia Municipal 

para os efeitos tidos por convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ACORDO DE PARCERIA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 

CENTRO, I.P. E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Acordo de Parceria entre a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P., e a Câmara Municipal 

de Vagos, documento cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas fazendo parte integrante da presente 

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

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

para outorgar o referido acordo em representação do Município de Vagos. ------------------------------------------------- 

Intervenção do Público: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Técnica Superior, tendo terminado a reunião 

às dezanove horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 


