
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 19/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE AGOSTO DE 

2010 

 

--------- No dia 18 de Agosto de 2010, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Eng. Mário dos Santos Martins 

júnior, Dr. Marco António Ferreira 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 da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 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 17 de 

Agosto de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 262.744,98 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – DOAÇÃO DE 

TERRENO DO ACTUAL QUARTEL SEDE - Presente o oficio da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, datado do dia 12 de Julho de 2010, a solicitar a doação do terreno, onde está instalado o 

actual Quartel Sede dos Bombeiros Voluntários de Vagos, à referida associação, uma vez que pretende efectuar 

alterações significativas no actual Quartel. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, doar o terreno onde está edificado o actual quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos e remeter o 

processo à Assembleia Municipal para efeitos de autorização. ---------------------------------------------------------------- 

3 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO 

- Retirado o presente ponto, uma vez que esteve presente na reunião ordinária da Câmara Municipal de Vagos, 

realizada no dia 21 de Julho de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ALTERAÇÃO MAPA DE PESSOAL – CRIAÇÃO DE LUGARES - Presente uma proposta da Chefe da 

Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Maria da Cruz Ferreira, datada do dia 22 de Julho de 2010, a propor a alteração 

do mapa de pessoal para criação de três lugares de Técnico Superior, dois na área da psicologia o outro na área de 

serviço social, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado. --------------------- 

-------- Presente, também uma outra proposta, da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada 



 

do dia 16 de Agosto de 2010, a propor a alteração do mapa de pessoal para criação de dois lugares de Técnico 

Superior, um lugar de Técnico Superior de Educação o outro lugar de Técnico Superior de Sociologia, em regime 

de contrato de Trabalho em Funções Públicas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, e dos Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

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

Júnior e Dr.ª. Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a alteração ao mapa de pessoal, com a criação de 5 lugares de 

Técnico Superior, conforme propostas apresentadas devendo a referida alteração ser remetida à Assembleia 

Municipal, para aprovação nos termos da Lei em vigor. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- “Abstemo-nos porque consideramos que as alterações ao mapa de pessoal devem resultar de uma análise 

dos lugares do quadro preenchidos e a preencher e da sua adequabilidade às necessidades e não de propostas 

isoladas que dificultam a visão das alterações em termos de conjunto. ------------------------------------------------------ 

-------- Na análise da conta de gerência constatou-se que em 2009 houve um aumento significativo da despesa 

corrente. E, conforme já referenciámos anteriormente, tem havido neste mandato um acréscimo de recursos 

humanos, o que irá aumentar as despesas com pessoal em contra corrente relativamente com tudo aquilo que hoje é 

feito em qualquer empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, é da competência do executivo ajustar o quadro às necessidades que entender por bem e gerir os 

recursos humanos da forma que melhor entender para poder cumprir o que prometeu. Pelo que, ainda que 

consideremos que seria de procurar fazer uma gestão mais racional dos recursos existentes em vez de aumentar o 

quadro, optámos pela abstenção nesta alteração ao mapa de pessoal.” ------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

declarou o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“ Na sequência da declaração de voto dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, considero o seguinte: ---------------------------------------------------------------------- 

1. As alterações ao mapa de pessoal quem têm sido propostas são consequência da reorganização dos 

Serviços Municipais, tal como aprovado em reunião da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, julgo 

que por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As competências afectas aos respectivos serviços são hoje e a alguns anos a esta parte asseguradas por 

trabalhadores em regime de prestação de serviços ou em regime de contrato a termo certo. ------------------ 

3. O efectivo recrutamento para o mapa de pessoal com elementos das mesmas características promove a 

redução dos custos com pessoal, uma vez que, o regime em que os técnicos de hoje prestam e que vêem 



 

 

 

 

 

 

 

prestando de alguns anos a esta parte, oneram a autarquia de forma superior ao regime de funções 

públicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Todos os recursos humanos necessários ao bom exercício de funções foram acautelados na reorganização 

dos serviços municipais, infelizmente não podendo constar do mapa de pessoal para o ano de 2010, 

porquanto o mesmo foi aprovado em Abril com o orçamento e a organização dos serviços foi aprovada 

em Maio após o orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Por outro lado, excluindo as cinco alterações promovidas por questões de instalação do SIADAP, em 

regime de mobilidade interna, as presentes alterações e as que a seguir aqui virão, embora resultando de 

competências impostas por Lei, não gerarão despesa em 2010, esperando que o processo de recrutamento 

seja de tal forma célere que reduza mesmo a despesa em 2011, com o provimento nos respectivos lugares.  

-------- Assim sendo, não se trata de contratar ou vincular à autarquia um maior número de funcionários do que 

aqueles que já se acham vinculados por uma relação jurídica que não a de emprego público ou cumprir imposições 

legais, como exemplo, a biblioteca municipal que obriga à constituição de um quadro composto por quatro pessoas, 

piscina municipal que obriga à constituição de um quadro de duas pessoas.” ---------------------------------------------- 

5 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – TRANSFERÊNCIAS DAS 

AUTARQUIAS PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS) - Presente a Circular nº 113/2010-PB da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, datada de 13 de Julho de 2010, a qual sugere mecanismos 

processuais que os municípios poderão adoptar relativamente às transferências das autarquias para o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – CANDIDATURA A AQUISIÇÃO DE LOTES NºS 62 E 63 DA ZIV (ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS) 

- JOCAVI, PAINEIS ACUSTICOS, LDA. - Presente uma informação jurídica datada do dia 09 de Agosto de 

2010 e proposta de deliberação respeitante à candidatura de aquisição de lotes números 62 e 63, na Zona Industrial 

de Vagos (ZIV) que aqui se dá como transcrita e fica anexa à presente minuta. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a candidatura de venda dos lotes números 62 e 63 

da Zona Industrial de Vagos (ZIV) à Empresa Jovi – Painéis Acústicos, Lda., pelo preço em vigor. ------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal a outorgar os 

documentos necessários à transmissão dos lotes em causa. -------------------------------------------------------------------- 

7 – APOIO FINANCEIRO AOS INVESTIMENTOS DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – PROPOSTA DE CLARIFICAÇÃO DAS REGRAS DE APOIO AOS 

INVESTIMENTOS DAS IPSS - Retirado da presente reunião da Câmara Municipal e deverá ser submetido à 

reunião a realizar entre o Município de Vagos e os representantes das IPSS locais. --------------------------------------- 



 

8 – ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA/ 

FLORESTA - Seguidamente, foi presente uma informação técnica, da Divisão de Planeamento e Urbanismo, 

datada do dia 13 de Agosto de 2010, bem como processo de proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa Hora/Floresta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta ao Plano de Pormenor da Gafanha da 

Boa Hora/Floresta e remeter o referido processo à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDR/C) para marcação da conferência de serviços e emissão de parecer. --------------------------------------- 

9 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Secção de Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 

16/07/2010 a 12/08/2010 e no período de 22/07/2010 a 12/08/2010, respectivamente, cuja relação discriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. ---------------- 

10 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento efectuado. -------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – VALTER LUÍS FREIRE RIBEIRO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º Nº 133/09 - Presente o 

processo de Obras Particulares nº 133/09, de que é titular o Senhor Valter Luís Freire Ribeiro, residente na Rua 

Caminho de Aveiro, nº 21, lugar de Lavandeira, Freguesia de Soza e Concelho de Vagos, a solicitar licença para 

construção de uma moradia, num terreno sito na Rua da Praia Nova (lote 525 do PP da Praia da Vagueira), 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, Concelho de Vagos, bem como a execução de muros de divisão. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal depois de analisar o processo e tendo em consideração as informações técnicas 

constantes no referido processo, deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------- 

1. Promover a correcção material do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, para efeitos de acerto 

cartografia face à incorrecção de cadastro nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Tendo em consideração que o projecto cumpre os requisitos previstos no artigo 31º do Regulamento do 

Plano de Pormenor da Praia da Vagueira e conforme estabelece o artigo 54º e o artigo 3º do mesmo Plano, 

a Câmara Municipal delibera impor nova implantação, proposta aceite pelo requerente, e remeter o 

presente projecto de arquitectura, para análise dos serviços técnicos, quanto à restante Regulamentação 

aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – CIPEF – CENTRO DE INSPECÇÕES DE VEÍCULOS, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA - 

PROCESSO Nº 7/2010 - Seguidamente, foi presente uma informação prévia, processo nº 07/01, de 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 informação prévia para instalação de Centro de Inspecção Automóvel, num terreno sito 

na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, na Vila, Freguesia e Concelho de Vagos. ------------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

-------- A Câmara Municipal, após tomar conhecimento das informações técnicas, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a informação prévia nas condições impostas pela informação técnica datada de 15 de Julho de 2010. ------- 

3 – CARLA SOFIA SIMÕES INÁCIO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 134/2006 - Presente o 

processo de Obras Particulares nº 134/2006, de que é requerente a Senhora Carla Sofia Simões Inácio, residente na 

Rua Principal nº 236, lugar de Andal, Freguesia de Santa Catarina e Concelho de Vagos, a qual requer prorrogação 

da licença, por nove meses, para acabamento da moradia unifamiliar, sita num terreno situado na Rua dos 

Pardeiros, nº 139, lugar e Freguesia de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação técnica datada do dia 20/07/2010 e deliberou, por 

unanimidade, indeferir o pedido da requerente, porquanto à data do requerimento a solicitar a prorrogação, o prazo 

de execução constante do alvará de licença de construção já terminou, encontrando-se a licença caducada. ---------- 

-------- Mais deliberou, unanimemente, notificar a requerente, ser intenção desta Câmara Municipal, declarar a 

caducidade do processo de que é titular, conforme informação técnica datada de 21 de Junho de 2010, anexa ao 

processo, fixando o prazo de 10 dias para nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 

Administrativo, reclamar querendo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – DORINDA DOS SANTOS INÁCIO E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO - PROC.º Nº 10/2004 - 

Seguidamente, foi presente o processo de Loteamento Urbano, nº 10/2004, de que é requerente a Senhora Dorinda 

dos Santos Inácio e outros, residentes na Rua Principal, nº 238, lugar de Andal e Freguesia de Santa Catarina, 

solicitam a restituição do valor que ficou em caução, uma vez que em consonância com a deliberação do executivo 

da Câmara Municipal de Vagos, todas as obras solicitadas no Alvará de Loteamento estavam realizadas. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, corrigir a deliberação da Câmara Municipal do dia 07 de 

Julho de 2010, no sentido da devolução, do valor da caução já pago, uma vez que as obras de urbanização não 

foram executadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – SIMÕES E CARRAMÃO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – OBRAS PARTICULARES - 

PROC.º Nº 219/2001 - Presente uma exposição sobre a aplicação de novas taxas para emissão da respectiva 

licença, relativa ao processo de Obras Particulares nº 219/2001, de que é requerente a empresa Simões & Carramão 

– Sociedade de Construção, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, propõe à Câmara 

Municipal que se aceite o exposto pelo requerente e se remeta aos serviços para refazerem, em consequência, o 

cálculo das respectivas taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Senhor presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – OBRAS PARTICULARES – 



 

PROC.º Nº 88/2010 - Seguidamente, foi presente o processo de licenciamento de obras particulares nº 88/2010, de 

que é requerente a Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, a qual solicita o licenciamento de Obras de 

Alteração e Ampliação e muros do actual Quartel, sito na Avenida Dr. Lúcio Vidal da Vila, Freguesia e Concelho 

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

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento das informações técnicas constantes do processo em causa e 

deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de alteração e ampliação apresentado pela Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, nas condições da informação técnica datada de 13 de Julho de 2010. -------------- 

D - DIVERSOS 

1 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – DISCUSSÃO DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 

DA INICIATIVA DO PCP QUE IMPEDE A INTRODUÇÃO DAS PORTAGENS NAS SCUT - De seguida a 

Câmara Municipal, tomou conhecimento do e-mail do Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, Senhor 

Pedro Ramos, datado do dia 09 de Julho de 2010, no qual anexa a intervenção do Deputado Jorge Machado, na 

Sessão Plenária do dia 09 de Julho de 2010, da Assembleia da Republica, sobre a introdução das portagens nas 

SCUT. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - Seguidamente a Câmara Municipal, tomou conhecimento do e-

mail do Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, Senhor Pedro Ramos, datado do dia 12 de Julho de 

2010, no qual anexa as duas perguntas apresentadas pela Deputada Paula Santos, ao Senhor Presidente da 

Assembleia da República, dirigidas ao Governo, sobre as “Transferências das Autarquias Locais para o serviço 

Nacional de Saúde”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS, 

REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2009 - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à 

rectificação do ponto número 3, da parte E – Extras, da deliberação da reunião da Câmara Municipal de Vagos, 

realizada no dia 13 de Março de 2009, constante da acta nº 5/09, a qual passará a ter a seguinte redacção: ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Adosindo dos Santos e mulher Maria Arlete de 

Jesus Calado, residentes na Rua de São Paulo, lugar e Freguesia de Ponte de Vagos, residentes na Rua de São 

Paulo, lugar e Freguesia de Ponte de Vagos, os prédios abaixo mencionados, para construção do Parque de Lazer 

do Vale – Ponte de Vagos, pelo preço de 14.231,89 € (catorze mil, duzentos e trinta e um euros e oitenta e nove 



 

 

 

 

 

 

 

cêntimos): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Metade de um prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o nº 1.853, sito na 

freguesia de Ponte de Vagos, pelo preço de 4.883,00 € (Quatro mil, oitocentos e oitenta e três euros); ----- 

•••• Prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o nº 1.850, sito na freguesia de Ponte 

de Vagos, pelo preço de 3.489,29 € (três mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e vinte e nove cêntimos);  

•••• Prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o nº 1.851, sito na freguesia de Ponte 

de Vagos, pelo preço de 5.859,60 € (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos);  

-------- Mais deliberou a Câmara Municipal adquirir a Marco Paulo Ferreira Santos e mulher Paula Cristina 

Oliveira Gonçalves, residentes na Rua de Santo António, nº 34, lugar de Canto de Baixo, Freguesia de Ponte de 

Vagos, um prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o número 1.854, pelo preço de 

8.820,24 € (oito mil, oitocentos e vinte euros e vinte e quatro cêntimos), para construção do Parque de Lazer do 

Vale – Ponte 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 _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------- 


