
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 18/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2010 

 

--------- No dia 4 de Agosto de 2010, pelas quinze horas e vinte 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, 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 

Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. --------------------------------------------------------------- 

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

Reunião do Senhor Vereador Eng. Mário dos Santos Martins Júnior, por se encontrar de férias. ------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de 

Agosto de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 51.834,94 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – ALCATROAMENTO RUA NOVA E TRAVESSA DAS 

OLIVEIRAS – CABECINHAS - Presente o oficio da Junta de Freguesia de Calvão, datado do dia 19 de Julho de 

2010, a solicitar o alcatroamento da Rua Nova, no lugar de Cabecinhas, numa extensão de quatrocentos metros, 

bem como da Travessa das Oliveiras, numa extensão de cento e oitenta metros. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao alcatroamento da Rua Nova, no lugar de 

Cabecinhas e à Travessa das Oliveiras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento da presente deliberação à Divisão de Serviços 

Operativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO - Presente o Oficio da Junta 

de Freguesia de Calvão, datado do dia 19 de Julho de 2010, a solicitar um subsídio na importância de 20.328,00 € 

(vinte mil, trezentos e vinte e oito euros), para aquisição de seis parcelas de terreno, numa primeira fase, para 

ampliação do cemitério da referida Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

importância de 20.328,00 € (vinte mil, trezentos e vinte e oito euros), para aquisição de seis parcelas de terreno, 

para ampliação do cemitério da referida Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – SEMANA DA CULTURA E GASTRONOMIA - Presente o 



 

Oficio da Junta de Freguesia de Vagos, datado do dia 20 de Julho de 2010, a solicitar a isenção de licenciamento da 

semana da Cultura e Gastronomia que se realizará nos dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto de 2010, na Praça da 

Corredoura da Vila de Vagos, bem como, seja dado conhecimento da referida isenção à GNR – Guarda Nacional 

Republicana do Posto de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Junta de Freguesia de Vagos do licenciamento e 

do pagamento de taxas, referente ao evento da Semana da Cultura e Gastronomia a realizar nos dias 12, 13, 14 e 15 

de Agosto de 2010, na Praça da Corredoura da Vila de Vagos. --------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, que os Serviços Administrativos da Divisão Administrativa, deverão 

informar a G.N.R. – Guarda Nacional Republicana do Posto de Vagos da concessão da referia isenção de 

licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o 

Oficio da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado do dia 28 de Junho de 2010, a solicitar um subsídio 

no valor de 6.676,88 € (seis mil, seiscentos e setenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), para fazer face aos 

compromissos assumidos no ano de 2009, na reparação de caminhos rurais que se encontravam intransitáveis, da 

referida Freguesia, bem como a informar que o arranjo dos mesmos era de extrema necessidade e os Serviços 

Operativos não se encontravam disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal de Vagos delibera, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª. Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª. Cláudia Cristiana da Rocha Oliveira), e com 1 abstenção (da 

Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), atribuir um subsídio na importância de 6.676,88 € (seis mil, 

seiscentos e setenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), para pagamento da despesa efectuada no ano de 2009, 

com a reparação de caminhos rurais, da referida Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

6 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – AUTO-STOP - Presente um oficio da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado do dia 08 de Julho de 2010, a informar a Câmara 

Municipal que nos dias 11 de Julho e 15 de Agosto do corrente ano, procederam à ocupação da via publica, com a 

realização dos auto-stop’s anuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do auto-

stop para o próximo dia 15 de Agosto de 2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, que os Serviços Administrativos da Divisão Administrativa, deverão 

informar a G.N.R. – Guarda Nacional Republicana do Posto de Vagos da referida autorização. ------------------------ 

7 - HELDER BENTO DOS SANTOS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------- 

8 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - 



 
 
 
 
 
 

 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do contrato de 

Arrendamento Urbano para Fins não Habitacionais, realizado entre a Câmara Municipal de Vagos, representada 

pelo seu Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e a Senhora Belmira Parracho, cabeça de casal da herança de 

Vítor das Neves Abreu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MAPA DE PESSOAL – CRIAÇÃO DE LUGARES – RATIFICAÇÃO - Presente um despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, o qual determina a alteração do mapa 

de pessoal da Câmara Municipal de Vagos, procedendo à criação de quatro lugares a seguir discriminados: Um 

Lugar de Coordenador Técnico da Secção de Armazéns e Economato; Um Lugar de Encarregado Operacional das 

Secções de Manutenção e Equipamento, de Edifícios e de Espaços Verdes; Um Lugar de Encarregado Operacional 

da Secção de Vias de Comunicação e Um Lugar de Encarregado Operacional da Secção de Máquinas e Viaturas. -- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, e dos Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana da Rocha Oliveira), e com um voto contra (da Senhora 

Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz no qual propõe alteração ao mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vagos, procedendo à 

criação de quatro lugares, devendo o mesmo ser remetido à Assembleia Municipal para ratificação. ------------------ 

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

-------- “Voto contra porque os despachos efectuados a 01 de Julho de 2010 determinam a mobilidade de 

funcionários para lugares que não estão previstos no Mapa de Pessoal na data em vigor. -------------------------------- 

-------- Considero que deveria haver ajustes do Mapa de Pessoal logo de imediato à aprovação do Regulamento da 

Organização dos Serviços”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE VAGOS - Em 

seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de actividades e Orçamento da Rede de 

Bibliotecas de Vagos, para o ano lectivo 2010/2011, cujo custo total é de 13.550,00 € (treze mil, quinhentos e 

cinquenta euros), conforme proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Albina Maria 

de Oliveira Rocha, devendo integrar-se a despesa relativa aos meses de 2010, no orçamento em vigor e a despesa 

relativa aos meses de 2011, no próximo orçamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E TRADUÇÃO - 

Seguidamente, a Câmara Municipal tomou conhecimento da informação/proposta da Sr.ª Vereadora do Pelouro da 

Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, sobre Protocolo de Colaboração na Implementação de um Curso 

de Especialização Tecnológica de Práticas Administrativas e Tradução. ---------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração na Implementação 

de um Curso de Especialização Tecnológica de Práticas Administrativas e Tradução, bem como autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz a outorgar o referido protocolo. --------------------- 

12 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

– DOCUMENTO ORIENTADOR; ACORDO DE COLABORAÇÃO E PROTOCOLO DE PARCERIA - 

Continuando, foi presente uma informação/proposta da Sr.ª Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Albina Maria 

de Oliveira Rocha, de Candidatura ao Programa de Generalização de Actividades de Enriquecimento Curricular – 

Documento Orientador; Acordo de Colaboração e Protocolo de Parceria. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Candidatura, o Acordo de Colaboração e o 

Protocolo de Parceria, ao Programa de Generalização de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico para o Concelho de Vagos e a autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz a outorgar os documentos referidos. ---------------------------------------------------------------------------- 

13 - ACORDOS PARA O APOIO À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO EM 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - Seguidamente, foi presente uma informação/proposta da Sr.ª 

Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, de Acordos para Apoio à Instalação de 

Sistemas de Microgeração Fotovoltaica, em Estabelecimentos Escolares. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os Acordos para a Instalação de Sistemas de 

Microgeração Fotovoltaica, nos estabelecimentos Escolares do Município de Vagos. ------------------------------------ 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha 

da Cruz a outorgar os referidos acordos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO – CANDIDATURA “ELOS” REDE DE EQUIPAMENTOS 

CULTURAIS – PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE, AO EIXO 3 – CONSOLIDAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS SUB-REGIONAIS, DO PROGRAMA OPERACIONAL DO CENTRO 

– MAIS CENTRO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Assinatura 

da Declaração de Compromisso, datada do dia 28 de Julho de 2010, referente à Candidatura “ELOS” Rede de 

Equipamentos Culturais – Programa Cultural em Rede, ao Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-

Regionais, do Programa Operacional do Centro – Mais Centro, pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS EB1 DE VAGOS – MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E 

JANEIRO DE 2010 E FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO DE 2010 - Presentes os 

ofícios da EB 2,3 Dr. João Rocha Pai – Vagos, nºs 145 de 03.02.2010, 238 de 02.03.2010, 310 de 31.03.2010, 371 

de 03.05.2010, 410 de 02.06.2010 e 467 de 22.06.2010 a remeter os mapas de refeições servidas na Escola do 1º 

Ciclo de Vagos, durante os meses de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010 e Fevereiro, Março, Abril, Maio e 



 
 
 
 
 
 

 

Junho de 2010, na importância total de 25.422,64 € (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois euros e sessenta 

e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que no dia 05 de Novembro de 2009, a Câmara Municipal deliberou, no âmbito do 

programa de refeições ao 1º Ciclo do Ensino Básico, outorgar protocolo de parceria com a Associação 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, para fornecimento de refeições à Escola do 1º Ciclo do 

Ensino Básico de Vagos, entre outras; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que no dia 18 de Novembro de 2009, a Câmara Municipal deliberou alterar o 

protocolo outorgado, em relação aquele estabelecimento escolar com a citada instituição, com vista a reduzir a 

prestação dos seus serviços tão só para transporte e serviço de refeitório, ficando a confecção das refeições a cargo 

da EB 2,3 Dr. João Rocha Pai – Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo em consideração que cumpre pagar o serviço de confecção de refeições à EB 2,3 Dr. João Rocha Pai 

– Vagos, conforme parecer da DREC, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, pagar a prestação 

daqueles serviços, relativo ao ano lectivo 2009/2010. -------------------------------------------------------------------------- 

16 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO – PROCESSO Nº 805/10.4 BEAVER – 

RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA - Seguidamente, foi presente, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, uma Resolução Fundamentada, nos termos do numero 1 do artigo 128º do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei nº 15/2002, de 22 de Fevereiro, alterada pela 

Lei nº 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, cujo conteúdo a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

-------- “Resolução Fundamentada - Fernando Licínio Lopes, proprietário do estabelecimento de restauração e 

bebidas denominado DUNA VERDE, sito na Rua Florestal, s/n, 3840-254 Gafanha da Boa Hora, em Vagos, 

intentou, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, contra o Município de Vagos, uma Providência 

Cautelar, com vista a obter a suspensão da eficácia da deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 16 de Junho 

de 2010 e de 7 de Julho de 2010 que lhe impunha o encerramento do estabelecimento, através da suspensão da sua 

laboração até ao seu licenciamento, quer do edifício, quer da sua actividade. ---------------------------------------------- 

-------- Alega o ora Autor, para o efeito, e em síntese, que as deliberações de encerramento cuja eficácia se 

pretende suspender foram baseadas em pareceres técnicos, jurídicos quer do município, quer de outras entidades 

consultadas já se encontram parcialmente ultrapassados, porquanto já foram tomadas a maioria das diligências 

necessárias para sanar os vícios identificados, sendo que entende que o estabelecimento tem as condições sanitárias 

para se encontrar a laborar. Mais alega ser a única fonte de receita dos proprietários e família, bem como dos 

funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Impõe-se, pois, fundamentar as razões pelas quais o diferimento da execução é gravemente prejudicial para 

o interesse público. Para tal, importa fazer uma breve resenha de todo o procedimento tendente quer ao 



 

licenciamento das obras, quer ao licenciamento das utilizações previstas e requeridas para o imóvel. ------------------ 

-------- A construção em causa, constituída por moradia de r/c e 1º andar, destinado a espaço comercial e habitação, 

respectivamente, foi requerida em 1993, tendo dado origem ao processo de obras nº 411/93. Em virtude de a 

edificação, à data, se encontrar inserida em área de REN, deliberou a Câmara Municipal de Vagos, em 27 de Julho 

de 1994, suspender o processo de licenciamento e aguardasse a revisão do PDM, o que se verificou em 2009, 

passando a construção a estar inserida em espaço urbanizado nível III. Considerando que o processo de obras 

iniciado em 1993 se encontrava caducado, e sendo expectável o, agora, possível o licenciamento da construção e 

seus usos, foi dado início ao procedimento tendente à legalização da construção, ónus que legalmente cai sob o 

proprietário, em 25 de Janeiro de 2010, dando-se início ao processo de obras nº 6/10. Ora, o licenciamento da 

construção encontra-se na sua fase final, tendo sido autorizada a emissão do alvará de licença de construção 

requerido, na condição de o requerente no prazo de 20 dias apresentar um documento que está em falta. Quanto aos 

usos requeridos, a partir de data que a Câmara Municipal de Vagos não consegue precisar, o estabelecimento de 

restauração e bebidas encontra-se em actividade e laboração sem possuir qualquer título de abertura ou declaração 

prévia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De salientar, que a ilegalidade da construção e da sua utilização é e sempre foi do conhecimento do Sr. 

Fernando Licínio Lopes e de Orquídea Lá Salete Silva, esposa do Autor e titular do processo de obras cujos termos 

correm junto da Divisão de Gestão urbanística da Câmara Municipal de Vagos, que conheciam da necessidade de 

licenciarem a obra e a sua utilização após a entrada em vigor do novo PDM, designadamente com a alteração dos 

perímetros urbanos, que lhe permitem o licenciamento das mesmas. Conclui-se que desde a publicação do novo 

PDM, em Abril de 2009 até Janeiro de 2010, tal impulso não foi tomado, só assim acontecendo após denuncia de 

um vizinho e a isso instado pela Câmara Municipal e pela ASAE. ----------------------------------------------------------- 

-------- O processo de licenciamento da construção encontra-se concluído, tendo já sido emitido alvará de licença 

de construção e requerido o alvará de licença de construção, cujo procedimento se encontra a aguardar a realização 

de vistoria pelas entidades competentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Instada quer por interessados, quer pelas entidades competentes e reconhecendo a situação de ilegalidade 

em que o estabelecimento se encontra, a Câmara Municipal de Vagos deliberou mandar encerrar o 

estabelecimento, suspendendo a actividade até à emissão de alvará de autorização de utilização. ----------------------- 

-------- Ao deliberar desta forma, a Câmara Municipal de Vagos apenas pretende fazer cumprir o estipulado na lei 

que estabelece que os estabelecimentos de restauração e bebidas, como é o caso em análise, carecem de título de 

abertura, designadamente para o caso concreto, autorização de utilização emitida pela Câmara Municipal de Vagos.  

-------- Sendo certo que o procedimento se encontra a decorrer, é igualmente certo que sem a conclusão desse 

procedimento, o Município de Vagos não sabe ou tem a possibilidade de conhecer se o estabelecimento tem ou não 

condições para se encontrar a laborar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Essas condições de correcto funcionamento somente poderão ser aferidas no âmbito do procedimento que 

decorre e cujos trâmites normais seguem os seus termos, dentro dos prazos legais fixados por lei (quer no RJUE, 

quer pelo Decreto-Lei nº 234/2007, de 19 de Junho). -------------------------------------------------------------------------- 

-------- O interesse público em manter a deliberação e, consequentemente, a decisão de encerramento, com a 

suspensão de actividade até licenciamento do uso requerido prende-se com razões, numa primeira instância de 

legalidade, e pelo facto de só com o respectivo procedimento se poder garantir as necessárias condições de 

funcionamento de um estabelecimento comercial deste tipo, salvaguardando-se, por este meio, que o 

estabelecimento reúne todos os requisitos de higiene e segurança legalmente previstos. --------------------------------- 

-------- Razões de legalidade, em virtude de o Município de Vagos a par de ser a entidade competente em matéria 

de licenciamento, é igualmente, por força da lei, entidade fiscalizadora, a quem foi atribuída a competência para 

cumprir e fazer cumprir os requisitos previstos quer pelo RJUE, quer pelo Decreto-Lei nº 234/2007, de 19 de 

Junho, que define e estabelece o regime jurídico da instalação, modificação, exploração e funcionamento de 

estabelecimentos de restauração e bebidas, o qual impõe que a abertura ou legitimidade para funcionamento de um 

estabelecimento de restauração e bebidas carece, no caso concreto, de autorização de utilização (artigo 10º e 12º do 

supra citado Decreto-Lei). Sendo certo que está vinculado à lei e ao seu cumprimento, nos termos do artigo 3º do 

CPA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, e apesar do cumprimento das obrigações legais que se impõem, que serão sempre do mais 

fundamental interesse público, o interesse do público em geral, ou seja, do potencial utilizador/consumidor/cliente 

do uso que se pretende autorizar (restauração e bebidas) é o fim de interesse público que se pretende efectivamente 

salvaguardar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por exemplo, vêm os Autores na P.I. afirmar que já deram cumprimento ao estipulado pela autoridade de 

saúde, bem como colmataram as falhas no que toca à segurança contra incêndios. ---------------------------------------- 

-------- Ora, sem por em causa a realização das ditas obras, sendo certo que não se identificam claramente quais, 

apenas com a conclusão do procedimento de autorização de utilização, pode a Câmara Municipal de Vagos, com a 

certeza que a situação impõe, certificar-se que o estabelecimento se encontra em perfeitas condições para prestar 

um bom serviço ao público, com vista a salvaguardar não só o potencial consumidor daquele estabelecimento, bem 

como os seus proprietários e funcionários. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por todo o exposto, ao abrigo do artigo 128º nº 1 do Código e Processo nos Tribunais Administrativos, é 

manifesta a necessidade em se manter os efeitos da deliberação cuja eficácia agora se pretende suspender, devendo 

ser encerrado o estabelecimento comercial, com a suspensão da actividade até ao licenciamento da mesma, sendo o 

diferimento da execução da deliberação gravemente prejudicial para o interesse público. -------------------------------- 

-------- Notifique-se aos Autores e à distinta mandatária.” --------------------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Resolução Fundamentada e Notificar 

da mesma o Senhor Fernando Licínio Lopes, na qualidade de Autor e as Senhoras Dr.ª Célia Costa Flores e Dr.ª 

Maria do Céu Marques, na qualidade de mandatárias. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, a Câmara Municipal, dar conhecimento da referida Resolução Fundamentada ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

efectuados no âmbito da Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 16/07/2010 a 29/07/2010, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ----- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - GRANDES REPARAÇÕES NOS BAIRROS SOCIAIS – REPARAÇÕES NO EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA CORREDOURA - VAGOS – APROVAÇÃO DO PROJECTO 

DE EXECUÇÃO E DELIBERAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA POR AJUSTE DIRECTO - Foi presente o projecto de execução relativo ao arranjo das zonas 

comuns e às pinturas exteriores das fachadas do Edifício de Habitação Social do Bairro da Corredoura. -------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução e autorizar a abertura do 

procedimento de execução da empreitada, por ajuste directo. ----------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------- 

-------- E, quando eram cerca de 16.55 horas, a Sr.ª Vereador, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se da 

sala de reuniões, passando a deliberação que se segue a não contar com a participação e votação dessa Vereadora. - 

1 - NOMEAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPADA PELO 

MUNICIPIO – MAIS VAGOS, S.A - Presente um email do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, datado do dia 21 de Julho de 2010, o qual apresenta a demissão, com efeitos imediatos, 

da Administração da Empresa Participada pelo Município, Mais Vagos, S.A., devido ao parecer, por ele solicitado, 

que aponta para a incompatibilidade na acumulação de funções como Membro da Assembleia Municipal de Vagos 

e Administrador da Empresa Participada pelo Município – Mais Vagos, S.A. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido de demissão do Senhor Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves da Administração da Empresa Participada pelo Município – Mais Vagos, S.A. ------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, nomear o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, para o Conselho de Administração da Empresa Participada Pelo Município, Mais Vagos, S.A. ------ 

-------- Deliberou, ainda, por unanimidade, dar conhecimento do parecer aos restantes elementos nomeados pelo 

Município para o Conselho Fiscal e Assembleia Geral, e da deliberação aos Órgãos Sociais da Mais Vagos, S.A. -- 

-------- E, quando eram cerca de 17,15 horas, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, entrou na sala de 

reuniões, passando as deliberações que se seguem a contar com a participação e votação dessa Vereadora. ---------- 

2 – AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA DO LOTE Nº 9 DA ZIV (ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS) A 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - Presente um requerimento do Sr. Fernando Neto Neto, a solicitar que seja 

declarado pelo Município a dispensa/denuncia da clausula de reversão, bem como Parecer Jurídico solicitado pelo 

Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, sobre o assunto. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento da Candidatura aprovada para o 

nome da Sociedade “Molho Criativo, Lda.” e autorizar a cedência do Lote nº 9 da ZIV (Zona Industrial de Vagos), 

a instituição Bancária, para efeitos de financiamento do projecto industrial apresentado em candidatura. ------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, a outorgar os documentos necessários à transmissão do lote em causa, com a empresa de leasing a 

indicar pelo requerente, nas condições dos Regulamentos em vigor. --------------------------------------------------------- 

3 – DESPACHO CONJUNTO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E DO SR. 

VEREADOR DO PELOURO ECONÓMICO-FINANCEIRO - Seguidamente, foi presente um Despacho 

Conjunto do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e o Senhor Vereador do 

Pelouro Económico-Financeiro, Dr. Silvério Regalado, no qual enumeram medidas de critérios de rigor e de 

contenção, para serem implementadas e postas em prática pelos diversos Serviços Municipais. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do despacho Conjunto. ------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, que o referido Despacho Conjunto fosse divulgado pelos vários Serviços 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – SEMANA DA JUVENTUDE E DO EMIGRANTE - Presente um 

oficio da Junta de Freguesia de Soza, datado do dia 29 de Julho de 2010, o qual procede ao convite do Senhor 

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Funcionários e respectivas famílias, a assistirem ao evento da 

Semana da Juventude e do Emigrante que se realizará na Freguesia de Soza, de 04 a 10 de Agosto de 2010. --------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, a sua divulgação pelos Serviços 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 


