
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 20/12, de 21 de AGOSTO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 20/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2012 

 

--------- No dia 21 de agosto de 2012, 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 Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Cláudia Cristina 

Rocha Oliveira. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando Morgado, Assistente Técnica. -------- 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15 horas e 30 minutos. ---------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justificava a falta do Sr. Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, por motivo de férias. Mais informou que não justificava as faltas dos senhores Vereadores 

Eng. Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro por desconhecer o motivo das suas 

ausências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:  

Presentes as atas números 16/12, 17/12, 18/12 e 19/12, de 19 de junho, 3 e 17 de julho e 7 de agosto de 2012, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las, devendo a ata número 16/12, de 19 de junho, 

ser objeto da seguinte retificação. No ponto A-17 - CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL ADQUIRIDA 

POR ARTHUR KADIMA – NZUJI E ARLINDO NEVES – LOTES 3 A 29 E 32 A 45 DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº1/94 DE 10 DE OUTUBRO DO PLANO DE PORMENOR DA BOA HORA FLORESTA – 

onde se lê «por parte dos promotores iniciais Arlindo e Jesus Construções Lda e Maria Conceição Canhoto», deve 

ler-se «por parte dos promotores iniciais Arlindo e Jesus Construções Lda, Maria Conceição Canhoto e Arthur 

Kadima Nzuji». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de 

agosto de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 188.985,72€ (cento e oitenta e oito mil novecentos e 

oitenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – 
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AGRADECIMENTO - Presente ofício, datado de 31 de julho de 2012, da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(Núcleo Regional do Centro), a agradecer a colaboração na Ação de Sensibilização para a Problemática do 

Cancro da Pele e sua Prevenção que decorreu nos pretéritos dias 21 e 22 de julho, na Praia da Vagueira.----------- 

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

3 – PROCESSO DISCIPLINAR - Presente o relatório final do instrutor, Dr. Pedro Samagaio, que aqui se dá 

por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, relativamente ao processo disciplinar mandado 

instaurar por despacho, de 26 de junho de 2012, do senhor Presidente da Câmara Municipal.------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposta do instrutor, aplicar a pena de 

multa, correspondente a 1/6 (um sexto) do vencimento líquido, no valor final de 120,48 € (Cento e vinte euros e 

quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, Dr. Silvério Regalado, fez a seguinte declaração: «Cinjo-me, exclusivamente, ao parecer do 

instrutor do processo, relativamente ao enquadramento da pena». A Dr.ª Cláudia Oliveira subscreveu. ----------- 

4 – JULGADOS DE PAZ - Presente e-mail da Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP, de 2 

de agosto de 2012, sugerindo que o Município de Vagos solicite junto do Ministério da Justiça a implementação 

de um Julgado de Paz.  Alerta para o facto de o modelo de funcionamento, atualmente em vigor, fazer recair 

sobre as autarquias a maior carga de despesa pública. Assim, diz a ANMP, caso a Câmara Municipal de Vagos 

entenda necessário e útil a criação destes serviços, não deverá subscrever os protocolos em vigor, mas antes 

exigir ao Ministério da Justiça que suporte todas as despesas inerentes, já que a administração da justiça é uma 

função soberana do Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo em consideração que sobre a proposta inicial do governo de criar e instalar no Município de Vagos 

Julgados da Paz já decorreram cerca de 10 anos e que no decurso dos mesmos o mapa judiciário foi reformado 

alterando profundamente o modelo que então vigorava e que, consequência do mesmo, o Tribunal Judicial de 

Vagos foi esvaziado de competências afetas à Comarca do Baixo Vouga e que, no entretanto, o edifício foi 

objeto de obras de beneficiação profundas que lhe conferem hoje, espaço e equipamentos adequados à instalação 

de Julgado de Paz, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser oportuno submeter novamente a 

discussão e aprovação da Assembleia Municipal a criação ou não do Julgado de Paz no Município de Vagos nas 

condições propostas pelo oficio da ANMP. ----------------------------------------------------------------------------------- 

5 – COVÃO DO LOBO – TOPONÍMIA - Presente ofício, sem número, datado de 1 de agosto de 2012, da 

Junta de Freguesia do Covão do Lobo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em consideração que a proposta da requerente 

Senhora Maria Alice Gomes incide sobre um caminho privado propriedade de vários herdeiros de quem o 

construiu, a falecida proprietária, deverá o requerimento apresentado ser subscrito por todos os proprietários 
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/herdeiros e fazer menção de que doam para o domínio público aquele caminho privado, porquanto só integrado 

em espaço público poderá a Câmara Municipal atribuir a denominação de Rua. ---------------------------------------- 

6 - TERRENOS DO AREÃO SUL - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE - CONTRATO 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA OUTORGADO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O 

SENHOR ANTÓNIO ALBERTO DE ALMEIDA PAULA - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, conforme proposta da Divisão Jurídica (DJ), remeter a exposição em anexo, que aqui se dá como 

inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais, ao Ministério Público junto da Comarca do Baixo Vouga e 

relativa ao contrato promessa outorgado em 2 de julho de 1990, entre o Município de Vagos e o senhor António 

Alberto de Almeida Paula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO (PGFR – 1.ºCEB) – PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS E 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - Presente, pela Divisão de Educação 

e Cultura (DEC), um Protocolo de Parceria no âmbito do PGFR – 1.º  CEB, a outorgar entre o Município de 

Vagos e 9 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho de Vagos, a saber: ----------------- 

 Centro Social Paroquial de Calvão, ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, ---------------------------------------------------------------------- 

 Centro de Acção Social de Covão do Lobo, ------------------------------------------------------------------------ 

 Centro Social e Bem Estar de Ouca, --------------------------------------------------------------------------------- 

 Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social, ---------------------------------------- 

 Associação Betel – Ponte de Vagos, --------------------------------------------------------------------------------- 

 Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, --------------------------------------------- 

 Centro Social da Freguesia de Soza e ------------------------------------------------------------------------------- 

 Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, ------------------------------------------------ 

que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ---------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. Mais deliberou remeter à Divisão 

Financeira (DF) para efeitos de cabimentação da presente despesa para o ano letivo 2012/2013. --------------------- 

8 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO (PGFR – 1.ºCEB) – PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS E 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - Presente, pela Divisão de Educação e Cultura (DEC), um 

Protocolo de Parceria no âmbito do PGFR – 1.º  CEB, a outorgar entre o Município de Vagos e o Agrupamento 

de Escolas de Vagos, que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------------- 
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. Mais deliberou remeter à Divisão 

Financeira (DF) para efeitos de cabimentação da presente despesa para o ano letivo 2012/2013. --------------------- 

9 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO (PGFR – 1.ºCEB) – TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SERVIÇO DE REFEITÓRIO 

NA EB 1 DE VAGOS - PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS E ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ - Presente, pela Divisão de Educação e 

Cultura (DEC), um Protocolo de Parceria no âmbito do PGFR – 1.º  CEB, a outorgar entre o Município de Vagos 

e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, que aqui se dá como inteiramente reproduzido 

para todos os efeitos legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. Mais deliberou remeter à Divisão 

Financeira (DF) para efeitos de cabimentação da presente despesa para o ano letivo 2012/2013. --------------------- 

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO (PGFR – 1.ºCEB) – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB 

A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA (PAI) - PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO 

DE VAGOS E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - Presente, pela Divisão de Educação e 

Cultura (DEC), um Protocolo de Parceria no âmbito do PGFR – 1.º  CEB, a outorgar entre o Município de Vagos 

e o Agrupamento de Escolas de Vagos, que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. Mais deliberou remeter à Divisão 

Financeira (DF) para efeitos de cabimentação da presente despesa para o ano letivo 2012/2013. --------------------- 

11 – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (PROALV) – PARCERIAS DE 

APRENDIZAGEM GRUNDTVIG - Presente, pela Divisão de Educação e Cultura (DEC), o Contrato 

Financeiro n.º 2012-1-CZ1-GRU06-10082 3, para uma Parceria GRUNDTVIG, no âmbito do PROALV, 

outorgado entre o Município de Vagos, representado pelo senhor Presidente da Câmara, e a Agência Nacional 

para a Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, representada pela sua Diretora Maria do Céu 

Pereira dos Santos Crespo, que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do contrato financeiro. ---------------- 

12 – PISCINAS MUNICIPAIS – BAR – JOSÉ CARLOS RIBEIRO DAS NEVES - Presente comunicação 

do senhor José Carlos Ribeiro das Neves, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 17 de julho de 
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2012, prestando esclarecimentos sobre a sua pretensão em explorar o bar das piscinas municipais. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 17 de julho 2012. --------------- 

13 – DESPORTO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - Retirado tendo em vista a sua apreciação em próxima 

reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NOS 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – 

PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS E INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL - Presente, pela Divisão de Educação e Cultura (DEC), um Protocolo de Parceria 

no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Componente de Apoio à 

Família, a outorgar entre o Município de Vagos e 9 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 

Concelho de Vagos, a saber ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, ---------------------------------------------------------------------- 

• Centro de Acção Social de Covão do Lobo, ------------------------------------------------------------------------ 

• Centro Social Paroquial de Calvão, ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, --------------------------------------------- 

• Associação Betel – Ponte de Vagos, --------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, ------------------------------------------------ 

• Centro Social e Bem Estar de Ouca, --------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social da Freguesia de Soza e ------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social ----------------------------------------- 

que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais.---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara, a outorgar o referido protocolo em nome do Município. Mais deliberou remeter à Divisão 

Financeira (DF) para efeitos de cabimentação da presente despesa para o ano letivo 2012/2013. --------------------- 

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

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

16 - 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2012 - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 9ª alteração ao orçamento do corrente ano que 

apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 82.000,00 € ( oitenta e dois mil euros), 

documento constituído por uma 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 Atas. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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17– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Presentes os despachos efectuados no âmbito da Divisão de 

Gestão Urbanística, no período de 2 a 16 de agosto de 2012, bem como da Divisão Administrativa (Expediente 

Geral e Arquivo), no período de 3 a 16 de agosto de 2012, cuja relação discriminada do mesmo é dada aqui 

como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. --------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ESTUDOS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FREGUESIAS 

DE SOZA E CALVÃO - Presente, pela Divisão de Infraestruturas e Ambiente, o Estudo para Redução do 

Consumo na Iluminação Pública nas freguesias de Soza e Calvão. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os estudos apresentados e solicitar a sua 

implementação à EDP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – RUA DA ALEGRIA – OCUPAÇÃO DE PARCELA PARA ALARGAMENTO – MARIA ARLETE 

DA ROCHA CONDEÇO E HORÁCIO MATEUS – O senhor Presidente deu conhecimento do acordo a que 

chegou com o senhor Horácio Mateus, relativamente à cedência de terrenos e construção de muros de vedação. 

Em síntese o senhor Horácio Mateus cede 325 m2 (trezentos e vinte e cinco metros quadrados) de um terreno 

que confronta com a Rua da Alegria e que permitirá reperfilar o entroncamento junto à Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos e cede 220 m2 (duzentos e vinte metros quadrados) de um terreno que confronta com a 

Travessa Padre Vicente Maria da Rocha. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Divisão de 

Serviços Operacionais (DSO) para efeitos de orçamentação dos muros de vedação, em separado, e posterior 

cabimentação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS – ALTERAÇÃO - Presente informação da Divisão de 

Planeamento e Urbanismo (DPU), datada de 31 de julho de 2012, anexando proposta de alteração ao Plano de 

Urbanização de Vagos (PUV) em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 21 de dezembro de 

2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara deu uma explicação sucinta sobre o conteúdo da proposta de alteração ao PUV. 

A alteração incide sobre o Regulamento do PUV, nomeadamente sobre alinhamentos, áreas de construção, 

afastamentos laterais e reperfilamento de vias, entre outros. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e remeter à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) para efeitos de conferência de serviços. ---------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Não houve. ---------------------------------------------------------------------------- 
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--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

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

 


