
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 18/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE SETEMBRO 

DE 2011 

 

--------- No dia 20 de Setembro de 2011, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

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

António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado, não tendo comparecido ao inicio da reunião a 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará no local 

próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. --- 

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

inicio da reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, bem como a falta dada pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, por se encontrar de férias. ----------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este 

assunto em próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de 

Setembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 304.933,45 € (trezentos e quatro mil, novecentos e trinta 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

Ordem de Trabalhos para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------- 

3 - 10ª 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 10ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 31.500,00 

€ (trinta e um mil e quinhentos 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. ----------------------------------------------------- 

4 - 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO DE 2011 – 

APROVAÇÃO - Nos termos e para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º, ex-vi, alínea a), do n.º 

6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 3ª 

Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2011, documentos que, depois de 

rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes, ficarão arquivados na pasta 

anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação para todos os efeitos legais. ---- 

-------- A 3ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos tem por base a reprogramação física e 

financeira das empreitadas de drenagem de águas residuais e pluviais que foram objecto de cedência de posição 

contratual à ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. Tendo em conta os trabalhos já realizados, há necessidade 

de se reforçar a dotação para 2011 no montante de 255.000,00 € (duzentos e cinquenta e cinco mil euros), 

diminuindo essa dotação nos anos seguintes, por contrapartida de projectos sem previsão de execução no ano em 

curso, designadamente arruamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Procedeu-se ainda à rectificação da rubrica orçamental, estando agora dotadas na rubrica 07 – Aquisição de 

bens de capital, e não na rubrica 08 – Transferências de capital. ------------------------------------------------------------- 

-------- O valor global da presente revisão é, assim, tanto do lado das inscrições/reforços como do lado das 

diminuições/anulações de 270.000,00 € (duzentos e setenta mil euros) para o ano em curso, sendo que 

relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos há igualmente uma diminuição de 275.000,00 € (duzentos e 

setenta e cinco mil euros) de dotação para os anos seguintes. ----------------------------------------------------------------- 

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 02/09/2011 a 14/09/2011, 

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 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – PROC.º N.º DEU-E02/2010 – NOMEAÇÃO 

DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – RATIFICAÇÃO - Presente a 

informação técnica do Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, datada de 07/09/2011, a informar que na 

sequência da informação datada de 14/12/2010, da necessidade de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de 

Segurança em Obra para a empreitada referida em epígrafe. ------------------------------------------------------------------ 

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

Municipal, datado de 13/09/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA0 

1 - CIPEF – CENTRO DE INSPECÇÕES DE VEÍCULOS, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º Nº 



 
 
 
 
 
 

 

7/2010 - Seguidamente, foi presente uma informação prévia, processo nº 07/01, em que é requerente o CIPEF – 

Centro de Inspecções de Veículos, Lda., com sede na Rua da Fonte do Casal, nº 1, Brenha – Figueira da Foz, a 

solicitar que a informação prévia emitida pela Câmara Municipal em 18/07/2010, se mantenha válida por mais um 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar pelo prazo de 12 meses, a anterior decisão 

tomada na reunião camarária de 18/08/2010, ou seja, aprovar a pretensão nas condições impostas pela informação 

de 15/07/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - VICTOR MANUEL DE ALMEIDA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 433/1982 – Presente o 

processo de obras particulares, em que é titular Victor Manuel de Almeida, residente no Bairro São João, n.º 54, 

em Vagos, que requer mudança nas telhas e aumentar os muros já existentes em 0,40 metros, na sua habitação, sita 

no referido Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão. -------------------------------------------- 

3 - PAULO RUI MATEUS JULIÃO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 69/2011 - Presente o 

processo de obras particulares, n.º 69/2011, em que é titular Paulo Rui Mateus Julião, residente na Rua da Irmã 

Rita, n.º 42, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, requer licença para 

construção de um núcleo de produções de leitões, sito na Rua Quinta dos Sérgios, no referido lugar e freguesia. ---- 

-------- Tendo em consideração que o requerente veio invocar a excepção prevista na alínea a), do n.º 10, do artigo 

19º, do Regulamento do P.D.M., deverão verificar-se as condições previstas na aliena b), do mesmo número e 

artigo. Assim sendo, apesar de cumprir todos os requisitos exigidos no P.D.M., com excepção do previsto na alínea 

b), ou seja, localizar-se a menos de 50 m da exploração existente, não poderá a Câmara Municipal deliberar no 

sentido do deferimento, tendo em consideração o próprio parecer da entidade reguladora (RANC) que condiciona o 

seu parecer favorável ao cumprimento do P.D.M. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o requerido e 

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

-------- Mais deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão Jurídica que actue em conformidade. --------------------- 

4 - MANUEL CARLOS DE JESUS FERREIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 57/11 - Presente 

o processo de obras particulares, n.º 57/11, em que é titular Manuel Carlos de Jesus Ferreira, residente na França, 

requer licença para construção de uma moradia unifamiliar e muro, sito na Rua 14 de Julho, lugar de Sanchequias, 

freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que a proposta do requerente, apesar de já edificada, cumpre a legislação em vigor, 

e que, por outro lado, o afastamento entre construções existentes acha-se a 3 ou mais metros de distância; assim, 

não se vê inconveniente na implantação proposta, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 



 

aprovar o projecto da arquitectura apresentado pelo requerente. -------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, solicitar aos serviços da Divisão de Gestão Urbanística que analisem os 

aspectos restantes da construção e à Divisão Jurídica para actuar em consequência do exposto pelo requerente. ----- 

5 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA MARTINS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 07/09 - Presente 

o processo de obras particulares, n.º 07/09, em que é titular Isabel Cristina Oliveira Martins, residente na Rua 30 de 

Novembro, n.º 8, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, requer licença para construção de uma moradia e 

muro de vedação, numa propriedade sita no referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a existência de jurisprudência dos tribunais portugueses que se pronunciam no 

sentido de que a aquisição do direito se verificar no acto administrativo da aprovação do projecto de arquitectura, 

havendo até doutrina que defende a existência de direitos com a aprovação de mera viabilidade de construção, e 

não querendo de modo nenhum a Câmara Municipal prejudicar quaisquer direitos adquiridos ou não, deliberou, por 

maioria, com 4 votos a favor (Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr. Paulo César 

de Oliveira Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 2 votos contra 

(das Senhoras Vereadoras Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) conceder 

prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento e arquivamento dos autos, à requerente para juntar o parecer jurídico 

que refere da Mestre Prof. Fernanda Paula Oliveira. --------------------------------------------------------------------------- 

6 - DORINDO DE OLIVEIRA CAMPOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 59/11 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 59/11, em que são titulares Dorindo de Oliveira Campos, residente na Rua do 

Viso, n.º 24, lugar e freguesia de Ouca, e outros, a requerer o licenciamento do estabelecimento de bebidas 

existente, sito num prédio pertencente dos requerentes, localizado entre a Rua do Barreiro e Rua Prof. Ernesto de 

Almeida, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal considerando: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que a maioria dos edifícios acha-se erigida à face do arruamento; ------------------------------------------------ 

2. Que a Câmara Municipal de Vagos requalificou toda aquela área induzindo novos eixos rodoviários e 

respectivo reordenamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que a construção em causa, de gaveto, cumpre os afastamentos previstos na Lei 2110, na maioria da sua 

fachada, não cumprindo parcialmente no alçado nascente da mesma; --------------------------------------------- 

4. Tendo em consideração, salvo melhor opinião jurídica e do planeamento, que constituem excepções as 

edificações em espaços que se encontrem maioritariamente edificados, como é o caso, onde é respeitada a 

cércea, como é o caso, e a ocupação do lote na fachada urbana, como é caso nos autos; ----------------------- 

-------- Pretende a Câmara Municipal, saber dos serviços municipais se a presente edificação se integra 

harmoniosamente no tecido urbano construído e poderá por isso constituir excepção aos alinhamentos normais 

previstos na Lei 2110 e dentro desta Lei se a mesma se integra nas suas excepções previstas no n.º 2, do seu artigo 



 
 
 
 
 
 

 

60º e nas excepções no artigo 60º, do RGEU. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:05 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha ausentou-

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

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PEDIDO DE LICENCIAMENTO – UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS – PROC. º N.º 64/11 – Presente o processo de pedido de licenciamento da 

ampliação de um edifício da Santa Casa da Misericórdia de Vagos para instalação de uma Unidade de Cuidados 

Continuados, pelo que requer o licenciamento da referida obra, sita em Vagos, tendo a mesma sido aprovada ao 

abrigo do Programa Modelar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Encontrando-se presente na Sala de Reuniões o Senhor Director Delegado da supra referida instituição, 

Senhor Jorge Luis Nunes Oliveira, o Senhor Presidente da Câmara Municipal perguntou aos membros do órgão 

executivo se viam algum inconveniente em ouvir o Senhor Director Delegado, caso o mesmo tivesse interesse em 

pronunciar-se sobre o assunto, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar a audição do 

Senhor Director Delegado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Usou então da palavra o Senhor Jorge Luis Nunes Oliveira para manifestar a urgência na aprovação do 

projecto tal como apresentado, porquanto a considerar a proposta dos serviços da autarquia se perde área necessária 

ao edifício, a sua aprovação por parte de outras entidades e a sua articulação funcional com os restantes edifícios 

estaria prejudicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão nas condições que o CRSS vier a 

emitir e nas condições do parecer técnico, aceitando-se a proposta de implantação e alinhamento apresentada pelo 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JÚNIOR BARREIRA CONDE E OUTRO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 5/09 - Presente o 

processo n.º 5/09, de que é requerente Júnior Barreira Conde e outro, residente ma Rua Doutor João Rocha, 70, 

lugar de Rines, freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar a anulação do processo de loteamento n.º 5/09. ------------- 

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

Municipal, datado de 02/09/2011, que deferiu o pedido de desistência do requerente. ------------------------------------ 

9 - RECLAMAÇÃO DE ALÍPIO MORGADO CONTRA MANUEL AUGUSTO TEIXEIRA ALVES – Em 

seguida, foi presente uma reclamação de Alípio Morgado contra Manuel Augusto Teixeira Alves. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Auto de Contra-Ordenação e do embargo, que foi acatado, 

bem como da informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal que o mesmo irá apresentar pedido de 

construção nova, com alinhamento com a construção que precede e que cumpra a lei em vigor. ------------------------ 

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



 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________ Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------- 


