
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 21/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE SETEMBRO 

DE 2010 

 

--------- No dia 14 de Setembro de 2010, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente pública, a Câmara Municipal, sob a presidência da Senhora 

Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior. Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor 

Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

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

presente reunião pelos Senhores Vereadores Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr. Marco António Ferreira 

Domingues em virtude de estarem de férias, e pelo Senhor Presidente por motivos pessoais, pelo que presidiu à 

reunião a Senhora Vereadora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ---------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de 

Setembro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 56.669,41 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE 

DE 2010 – Presente o ofício n.º 022/2010, de 09/08/2010, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

onde envia o resumo dos serviços efectuados pelo Corpo de Bombeiros de Vagos, e a sua respectiva distribuição 

por freguesias do concelho, referente ao segundo trimestre do ano em curso. ---------------------------------------------- 

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

3 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - A Câmara 

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

5 - FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO - A Câmara Municipal deliberou, 

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

6 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - Nos termos e 

para efeitos do disposto no nº 3, do artigo 5º, da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a Câmara Municipal 



 

deliberou, por maioria, com dois votos a favor (Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira) e duas abstenções (Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), 

remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município 

de Vagos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, e que ficará 

arquivado no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. -------------------------------- 

7 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO PROJECTO DE EA “CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

DE HABITATS DUNARES” - Presente a informação da Técnica de Turismo, datada de 09/09/2010, a qual vem 

na sequência do ofício remetido pelo FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens, que propõem 

estabelecer com o Município um protocolo de cooperação no projecto de Educação Ambiental “Conservação e 

Recuperação de Habitats Dunares”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente a proceder à assinatura do mesmo, em representação do Município. -------------------------------------------- 

8 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO “C3 - CENTRO DE CULTURA E CIÊNCIA” – Presente a informação 

da Senhora Vereadora da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 09/09/2010, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelecem o quadro de competências das autarquias locais, definem 

as competências dos Municípios em matéria de Educação. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que no âmbito da legislação é competência do Município a criação de medidas de 

desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a jovens e crianças com necessidades educativas especiais, da 

organização de actividades de complemento curricular, da qualificação escolar e profissional dos jovens e da 

promoção de ofertas de formação ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a 

iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de educação para a 

cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que é de extrema importância cultural a preservação e manutenção de um edifício de escola 

da tipologia dos planos centenários, mantendo a sua traça e fachada original, promovendo, assim, a salvaguarda da 

memória colectiva e de parte importante da história do Concelho. ----------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que é, face ao próprio Projecto Educativo Concelhio, de extrema importância o investimento 

na educação em ciências quer em vertentes formais, quer em vertentes não formais de Educação. --------------------- 

-------- Considerando que existe disponibilidade da Fábrica da Ciência – Centro de Ciência Viva em colaborar na 

elaboração de um projecto para a criação de uma unidade de Ciência Viva no Concelho de Vagos, cuja função será 

o desenvolvimento de actividades de promoção da cultura científica e de estratégias de educação não formal em 

ciência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Considerando, ainda, o papel importante que um equipamento desta natureza desempenha no apoio à 

Educação, no apoio à Formação e à actividade docente, na persecução da melhoria da qualidade do ensino e da 

formação no Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos que se autorize a parceria entre o Município de Vagos e a Fábrica da Ciência 

Viva e que se aprove o orçamento para a elaboração do projecto do C3 – Centro de Cultura e Ciência. “--------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria entre o Município de Vagos e a 

Fábrica da Ciência Viva e o orçamento para a elaboração do projecto C3 – Centro de Cultura e Ciência.   

9 - PROJECTO “LIVROS E CONTOS ANDARILHOS” – Presente a informação da Senhora Vereadora da 

Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 09/09/2010, que a seguir se transcreve: -------------------- 

-------- “Considerando o papel de promotor e catalisador do progresso educativo e cultural que o Município de 

Vagos deve desenvolver quer enquanto elemento activo da Comunidade Educativa, quer, neste caso, enquanto 

elemento da Rede de Bibliotecas de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o papel da Biblioteca Municipal deve ser o da implementação de estratégias de promoção 

da leitura e do livro junto da população, promovendo o acesso à informação das populações. --------------------------- 

-------- Considerando que é possível candidatar projectos de desenvolvimento de estratégias da promoção da 

democratização do acesso da população à informação a componentes financeiras da Fundação Calouste 

Gulbenkian. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando, ainda, que pelas características do projecto é possível obter verbas de apoio ao mesmo junto 

do Turismo de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Face ao exposto, propomos que se aprove o projecto “Livros e Contos Andarilhos”, autorizando o 

Município de Vagos a desenvolver o mencionado em anexo. “---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - FRANCISCA DE JESUS GAMELAS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO – Presente a 

informação técnica datada de 25/03/2010, do Senhor Chefe da Divisão de Serviços Operativos, a informar sobre os 

preços para a construção do muro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 votos a favor (das Senhoras Vereadoras Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções (dos Senhores Vereadores, Eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª. Dina Maria Marques Ribeiro), ceder os materiais necessários à construção 

do muro, bem como, conceder um subsídio no valor de 2.250,00 € (dois mil e duzentos e cinquenta euros), 

referente à mão de obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

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

-------- “Não é possível tomar uma decisão em consciência só porque alguém aparece agora a dizer que foi 

assumido esse compromisso há 18 anos. Fica a pergunta: Se havia esse compromisso, porque só agora a resolução 

do problema?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - JOSÉ ISIDRO FERREIRA SANTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 - GRACINDA MARIA DA ROCHA SARABANDO - INUNDAÇÃO NA HABITAÇÃO SITA NA RUA 

DO FONTENÁRIO N.º 123, LOMBOMEÃO – Presente o ofício de Gracinda Maria da Rocha Sarabando, 

datado de 14/04/2010, residente na Rua do Fontenário, n.º 123, Lombomeão, freguesia de vagos, a informar sobre 

os danos causados pela inundação ocorrida no dia 12/01/2010, pelo que solicita uma indemnização pelos danos 

causados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a requerente no valor de 1.780,00 € (mil, 

setecentos e oitenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Divisão de Serviços Operativos, para se certificarem 

se o problema está definitivamente sanado, uma vez que, a reclamante diz que parece-lhe que a grelha não tem 

inclinação suficiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - ACÚSTICA MÉDICA – RASTREIO AUDITIVO GRATUITO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - 

Presente o ofício de Acústica Médica, a informar que está a levar efeito uma Campanha Nacional de Rastreio 

Auditivo, dispondo de uma Unidade Móvel de Rastreio, devidamente equipada, pelo que solicita autorização para 

realizar uma acção de rastreio em Vagos, bem como uma campanha de publicidade, no próximo dia 17 de 

Setembro, e ainda para a realização de um rastreio auditivo gratuito, junto ao Palácio da Justiça, no período das 

09:00 horas às 18:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido. ---------------------------------------------- 

14 - STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

AVISO PRÉVIO DE GREVE – Presente o ofício do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Pública, a comunicar que vai promover uma Greve Nacional no dia 20 de Setembro de 2010, das 

0:00 horas às 24:00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

15 - JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS DA FRADA - CASA MORTUÁRIA – A Câmara Municipal deliberou, 

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

16 - CONSTITUIÇÃO COMISSÃO MUNICIPAL DA PROTECÇÃO CIVIL DE VAGOS – Presente a 

informação Técnica do Técnico Florestal, Eng.º Pedro Santos, datada de 17/08/2010, a propor a aprovação da 

seguinte Comissão Municipal de Protecção Civil: ------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

•••• Presidente da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comandante Operacional Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comandante dos Bombeiros Voluntários; ----------------------------------------------------------------------------- 

•••• Representante da Guarda Nacional Republicana; --------------------------------------------------------------------- 

•••• Representante da Polícia Marítima; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Dirigente máximo do centro de saúde; --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Representante dos Serviços de Segurança Social; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Engenheiro do Gabinete Técnico Florestal. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição da Comissão Municipal da 

Protecção Civil de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - MÁRIO NUNES ALVES DE SOUSA NEVES – Presente o ofício do Senhor Mário Nunes Alves de Sousa 

Neves, datado de 03/09/2010, a enviar cópia de um artigo de opinião, da sua autoria, intitulado “É tempo dos 

autarcas dizerem não”, publicado no Jornal de Notícias em 02/09/2010. ---------------------------------------------------- 

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

18 - DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 27/08/2010 a 

08/09//2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 09/09/2010, que aprovou a 

manutenção do preço base, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”, face ao n.º 3 da informação 

técnica, datada de 09/09/2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-2/2008 - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe. ----------- 

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

de “Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos”. ----------------------------------------------------------------------- 

3 - PTD - VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS - 1ª FASE (PROC.º 05/2009) – Presente a informação 

jurídica datada de 02/09/2010, a informar da invalidade do acto de abertura do concurso e adjudicação da 

empreitada supramencionada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção declarar a nulidade do concurso e 



 

respectiva adjudicação, conferindo ao adjudicatário o prazo de 10 dias para se pronunciar sobre a mesma. ----------- 

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

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

-------- “ Como foi possível: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Receber e pagar o projecto sem todas as aprovações necessárias exteriores à Câmara Municipal, tendo em 

conta que o mesmo era implantado em áreas de REN?; ------------------------------------------------------------- 

2. Lançar o concurso?; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Proceder à adjudicação?; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. E só agora no fim do processo é que alguém se lembra que o projecto não tem os pareceres necessários?.”  

--------- 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 da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


