
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 19/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2011 

 

--------- No dia 4 de Outubro de 2011, 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 da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

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

Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

presente reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 3 de 

Outubro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 79.680,44 € (setenta e nove mil, seiscentos e oitenta euros 

e quarenta e quatro cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ------------------------------------------- 

2 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE 

VAGOS 2011 – BALANÇO – Presente o Balanço da Comissão de Festas em Honra do Divino Espírito Santo e 

Santa Maria de Vagos, datado de 20/07/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Comissão de Festas um subsídio de 31.500,00 € (trinta e um mil e quinhentos euros). ----------------------------------- 

3 - ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – VIII TORNEIO ABERTO CONCELHO DE 

VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO - Presente o ofício nº 001-2010/2011, datado de 07/06/2011, da Associação 

mencionada em epígrafe, a solicitar um subsídio, para a realização do “VIII Torneio de Ténis de Mesa”, no mês de 

Novembro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - SILVÉRIO FERREIRA LOURO – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA DOMÍNIO PÚBLICO – Em 

seguida, foi presente uma carta, datada de 18/06/2002, de Silvério Ferreira Louro, residente na Rua Carvalho e 



 

Maia, bloco A, n.º 16, 4º direito, em Vagos, respeitante à cedência de terrenos abrangidos pelo Plano de Pormenor 

do Bairro da Corredoura, nesta Vila de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação proposta pelo requerente de 1/6 dos 

artigos 3488 R e 1/6 do artigo 236 U, bem como notificá-lo para a assinatura da respectiva escritura. ----------------- 

5 - REPARAÇÕES EDIFÍCIO (SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS) 2ª FASE – P.A.S. – RUA 

DA FONTE – VAGOS – Foi presente uma informação técnica, datada de 26/09/2011, da Divisão de Serviços 

Operacionais a anexar estimativa de custos dos trabalhos respeitante à 2ª fase das reparações no edifício do P.A.S., 

no valor total de 3.290,44 € (três mil, duzentos e noventa euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA. -- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento e autorizar a Divisão de Serviços 

Operacionais a executar os trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - CEDÊNCIA DE TERRENOS – 

Relativamente ao assunto supramencionado, e porque foram detectadas algumas incorrecções no teor da 

deliberação tomada na reunião camarária de 03/05/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar 

aquela deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor 

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

Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 1 abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro) a cedência gratuita da propriedade dos seguintes imóveis inscritos na matriz predial rústica da 

freguesia de Santo André de Vagos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Artigo n.º 4425, com o valor atribuído de 27.350,00 € (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta euros); ------ 

•••• Artigo n.º 4483, com o valor atribuído de 730,00 € (setecentos e trinta euros); ---------------------------------- 

•••• Artigo n.º 4380, com o valor atribuído de 4.330,00 € (quatro mil trezentos e trinta euros). -------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por maioria, com a mesma votação e pelos mesmos membros do órgão executivo, 

autorizar apenas a constituição do direito de usufruto pelo prazo de 30 anos, com a freguesia de Santo André de 

Vagos, respeitante aos prédios atrás descritos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que se absteve porque não 

consta do processo o projecto de desenvolvimento turístico e cultural daquela área, nem a identificação dos 

respectivos promotores e a relação a estabelecer entre os mesmos e ajunta de Freguesia de Santo André, e porque, 

atendendo à qualidade ambiental do sítio e à sua exclusividade, deveria manter-se na posse da Câmara Municipal 

uma vez que esta Autarquia dispõe de recursos técnicos mais adequados à sua preservação. ---------------------------- 

7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ----------------------- 

8 - RAUL LOPES - CONTRATO DE ARRENDAMENTO - DÍVIDAS DE ÁGUA – Em seguida, foi presente 



 

 

 

 

 

 

 

uma informação jurídica e uma proposta de deliberação, ambas datadas de 30/09/2011, sobre o assunto 

supramencionado, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e cujas cópias ficam arquivadas no 

presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, pagar o valor da água, no montante de 193,69 € (cento e 

noventa e três euros e sessenta e nove cêntimos), e intentar acção de indemnização contra o Senhor Raul Lopes. --- 

9 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO ÂMBITO DO PROJECTO 

“NOTAS SOLTAS” – Seguidamente, foi presente uma informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, datada de 29/09/2011, acompanhada da minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Cultural no âmbito do projecto “Notas Soltas”. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido Contrato-Programa e 

autorizar a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha a outorgá-lo em representação do Município, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas.  

10 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO DE 2012, ATÉ AO 

MONTANTE DE 650.000,00 € - Em seguida, analisada que foi a Informação do Chefe da Divisão Financeira, 

datada de 29/09/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo 

bancário de curto prazo em 2012, no montante de 650.000,00 € (seiscentos e cinquenta mil euros), destinado ao 

pagamento da divida assumida, devendo a sua autorização ocorrer também no decurso do próximo ano. ------------- 

11 - 12ª 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 12ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 61.000,00 

€ (sessenta e um 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. ------------------------------------------------------------------- 

12 - ACÇÃO SOCIAL / AUXÍLIOS ECONÓMICOS / 1º CICLO / EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR / ANO 

LECTIVO 2011/2012 - LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSÍDIO 

ESCOLAR – Seguidamente foi presente uma informação técnica da Senhora Chefe de Divisão de Acção Social, 

datada de 29/09/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro 

de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Lista Final de Candidatos ao Subsídio Escolar 

para os escalões A e B do 1ºCiclo e Educação Pré-Escolar para o ano lectivo 2011/2012. ------------------------------- 



 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, tendo em consideração as denúncias efectuadas relativamente a 6 

alunos, suspender os efeitos financeiros da presente deliberação relativamente a esses alunos até à conclusão do 

procedimento em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 - 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 15/09/2011 a 

28/09/2011, 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 - CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-AD/2003 – RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Caixa de Retenção de Areias na Estação Elevatória da Zona Industrial de Vagos”. ---------------------------------- 

2 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - 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 11/09/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Construção de Biblioteca Municipal”. --------------------------------------- 

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

N.º 4 - Continuando, a Câmara Municipal, tendo em conta como base a informação técnica, datada de 27/09/2011, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais n.º 4, da obra de “Estádio Municipal de Vagos 

– 2ª Fase”, no montante de 108.592,10 € (cento e oito mil, quinhentos e noventa e dois euros e dez cêntimos). ------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Presente a informação técnica, da Senhora Chefe de Divisão de Gestão Urbanística, 

datada de 14/09/2011 a informar que tendo decorrido o período de Apreciação Pública, de 28 de Julho a 8 de 

Setembro de 2011, da Proposta de Regulamento Municipal da urbanização e da Edificação do Município de Vagos, 

não foram apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com a alteração proposta pela Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, quanto ao artigo 77º, para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53º 

(Competências), da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, remeter a Proposta de Regulamento Municipal da 



 

 

 

 

 

 

 

Urbanização e da Edificação do Município de Vagos à Assembleia Municipal para apreciação e votação. ------------ 

-------- O referido documento, com a referida alteração ao artigo 77º é dado aqui como inteiramente reproduzido e 

ficará arquivado no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - ANDREIA PEREIRA SANTOS MARQUES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 179/09 – 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 05/04/2011 – Seguidamente, foi presente uma informação do 

Senhor Chefe de Divisão Administrativa, datada de 28/09/2011, a sugerir que a Câmara Municipal rectifique o teor 

da deliberação de 05/04/2011, no sentido de nela apenas ficar a constar a aprovação da pretensão da requerente e 

não a aprovação da pretensão nos termos da informação técnica, como por lapso foi descrito na acta da respectiva 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a referida deliberação de 05/04/2011, devendo 

dela constar que a Câmara Municipal defere a pretensão da requerente (aumento da altura do muro de vedação 

licenciado para 1,70 metros de altura em alvenaria), de acordo com o disposto no artigo 16º, n.º 3, do RMUE. ------ 

3 - BOLAIS MÓNICA & MARGARIDO, LDA. - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 72/11 – Em 

seguida, foi presente o processo de obras particulares n.º 72/2011, em que é requerente Bolais Mónica & 

Margarido, Lda., a solicitar o licenciamento de obras de edificação de um estábulo com ordenha e sala de leite, 

pelo prazo de 2 anos, no lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do requerente nas seguintes 

condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) O requerente deverá juntar certidão do registo predial do prédio onde pretende construir, conforme a lei o 

prevê; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Deverá cumprir as condições impostas pelas entidades consultadas, constantes dos respectivos pareceres; - 

c) Prescindir do parecer da ARH, uma vez que a CCDRCentro apenas exige que a autorização de utilização 

dos recursos hídricos seja remetida à DRAP-C; ---------------------------------------------------------------------- 

d) Deverá o requerente cumprir as condições constantes do parecer do Veterinário Municipal, constante do 

processo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Deverá o requerente, nos termos do PDM em vigor, criar uma cortina arbórea nos termos da informação 

técnica da Divisão de Gestão Urbanística; ----------------------------------------------------------------------------- 

f) Tendo em consideração o princípio preferencial de protecção dos solos de máxima capacidade produtiva, 

a faixa de servidão da A17 e o adequado aproveitamento do solo destinado ao uso agrícola, considera-se 

correcta a implantação proposta, tal como o consideravam as entidades consultadas, apesar da localização 

em solo de espaço florestal afecto à produção, ----------------------------------------------------------------------- 

g) Em face da localização proposta, que salvaguarda os solos agrícolas de máxima capacidade produtiva, o 



 

requerente cumprindo o definido no Regulamento do PDM de Vagos, vem juntar um conjunto de prédios 

rústicos que se integram e estão afectos à exploração pecuária face à sua natureza e descrição matricial, 

ultrapassando a área mínima prevista de 5 hectares. Apesar de constarem em nome de Claudino Bolais 

Mónica, dúvidas não há, porquanto o mesmo é titular da empresa requerente, da qual é sócio e gerente 

juntamente com o seu filho Hélder Filipe, prescindindo a Câmara Municipal da apresentação de 

documento, para além da declaração e termo de responsabilidade do requerente que comprove que os 

mesmos fazem parte da exploração de leite, porquanto não existe no ordenamento jurídico português, 

entidade que comprove o solicitado pela informação técnica; ------------------------------------------------------ 

h) Antes de mais, da relação de prédios que junta, este prédio é o que reúne maior área e o que se acha 

próximo da residência do requerente, mas suficientemente afastado dos perímetros urbanos para não gerar 

impactos negativos nos mesmos. A proposta de localização surge condicionada por 3 circunstâncias 

impostas pelo PDM e pela legislação aplicável: ---------------------------------------------------------------------- 

•••• Salvaguarda dos solos agrícolas de capacidade produtiva máxima e manutenção do seu uso 

agrícola; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Faixas de servidão de protecção à A17; --------------------------------------------------------------------- 

•••• Plantação de cortina arbórea para redução de impactos visuais dos volumes construídos. ----------- 

-------- Ora, considerando estas 3 condições impositivas previstas na Lei e no Regulamento do PDM de Vagos, 

surge como óbvia, clara e inequívoca a localização proposta. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Concluindo, a localização proposta cumpre integralmente a Lei e o PDM de Vagos. ---------------------------- 

4 - ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA SILVA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 204/09 – Quanto a 

este ponto da Ordem de Trabalhos a Câmara Municipal, por unanimidade, retirá-lo para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. – Presente o requerimento da empresa Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, 

Lda., com sede na Gafanha da Boa-Hora, a solicitar o período excepcional de funcionamento, às sextas, sábados, 

domingos e vésperas de feriado, até às 6:00 horas, para o estabelecimento “Moments Bar”, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar o período excepcional de funcionamento apenas até às 4:00 horas. ------------ 

2 - CASIMIRO PAIXÃO, LDA. – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – Foi presente uma carta de 



 

 

 

 

 

 

 

Casimiro Nunes Simões Paixão e mulher Amélia Joaquina Ferro Rodrigues Paixão e Casimiro Paixão, Lda., 

relativamente à esplanada situada na Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos, números 18 e 20 r/c, em Vagos, 

informando que apenas foi liquidada a importância relativa a metade do preço fixado para a ocupação do espaço 

público, e solicitando que lhes seja possibilitado o pagamento em prestações mensais de 200,00 € (duzentos euros), 

aproximadamente. Mais solicitam, face à actual conjuntura e crise, bem como a outros factores, que se seja 

reduzida o valor da taxa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo 

Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, ou seja: ---------------------------------------------------------- 

1. Atendendo a que o pagamento diz respeito ao ano de 2011, deverá o requerente efectuar o restante 

pagamento, que se encontra em falta, até 30 de Dezembro de 2011; ---------------------------------------------- 

2. Pode efectuar o pagamento faseado, mas em montantes que permitam saldar o que se encontra em falta, 

até à data apresentada (30/12/2011). ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


