
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 22/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

--------- No dia 5 de Novembro de 2009, pelas catorze horas, 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, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng. 

Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo 

Pinto, Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião 

do dia 23 de Outubro de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, ao inicio da reunião, vindo a fazê-lo mais tarde, 

conforme se descreverá no local oportuno. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 4 de 

Novembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 223.621,49 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - MARCAÇÃO DE DATA – Para efeitos do disposto nos n.ºs 

1 e 2 do artigo 62º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reunir ordinariamente na 1ª e 3ª Quarta-Feira de cada 

mês, com início às 15:00 horas, bem como, determinar como pública a última reunião ordinária de cada mês. ---- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente que, caso a reunião ordinária coincida com dia feriado, a mesma terá 

lugar no primeiro dia útil seguinte, com início à mesma hora, atrás referida. -------------------------------------------- 

-------- Deverá ser publicado Edital, tendo em vista o conhecimento dos Munícipes, nos termos do n.º 2, do artigo 

atrás citado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E, quando eram cerca das 14:40 horas a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria marques Ribeiro, ausentou-

se da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contam, portanto, 

com a sua participação e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA – Presente a proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 



 
 
 

“1. Considerando que a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, no seu artigo 65º, prevê a possibilidade de delegação de competências da Câmara Municipal no 

Presidente da Câmara, as quais poderão ser objecto de subdelegação nos Vereadores, proponho que me sejam 

delegadas, ao abrigo do citado diploma, as competências que se indicam: ----------------------------------------------- 

1.1- Artigo 64º, nº 1, alínea b): “Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia 

municipal”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2- Artigo 64º, nº 1, alínea c): “Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros”; ------- 

1.3- Artigo 64º, nº 1, alínea d): “Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos 

termos da lei”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4- Artigo 64º, nº 1, alínea e): “Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei”;  

1.5- Artigo 64º, nº 1, alínea f): “Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o 

índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública”; ------------------------------- 

1.6- Artigo 64º, nº 1, alínea g): “Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão 

deliberativo, bens imóveis de valor superior ao da alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das 

opções do plano e a respectiva deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos membros em 

efectividade de funções”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.7- Artigo 64º, n.º 1, alínea l) “Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades 

complementares no âmbito de projectos educativos, nos termos da lei”; ------------------------------------------------- 

1.8- Artigo 64º, n.º 1, alínea m) “Organizar e gerir os transportes escolares”; --------------------------------- 

1.9- Artigo 64º, nº 1, alínea n): “Resolver, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos 

impróprios que lhe sejam apresentados de todas as deliberações do conselho de administração dos serviços 

municipalizados”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.10- Artigo 64º, nº 1, alínea q): “Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a 

adjudicação relativamente a obras e aquisição de bens e serviços”; ------------------------------------------------------- 

1.11- Artigo 64º, nº 1, alínea r): “Dar cumprimento, no que diz respeito, ao Estatuto do Direito de 

Oposição”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.12- Artigo 64º, nº 1, alínea s): “Deliberar sobre a administração de águas públicas sob sua jurisdição”; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.13- Artigo 64º, n.º 1, alínea t): “Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que 

interessem à história do município”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.14- Artigo 64º, n.º 1, alínea u): “Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais 

lugares públicos”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.15- Artigo 64º, nº 1, alínea v): “Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e 



 
 
 
 
 
 

 

estabelecer as regras de numeração dos edifícios”; --------------------------------------------------------------------------- 

1.16- Artigo 64º, n.º 1, alínea x): “Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos 

termos da legislação aplicável”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.17- Artigo 64º, nº 1, alínea z): “Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais nocivos”; -------- 

1.18- Artigo 64º, nº 1, alínea aa): “Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados 

na lei geral e após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas 

instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou 

relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e 

manutenção, de forma inequívoca e duradoura”; ----------------------------------------------------------------------------- 

1.19- Artigo 64º, n.º 1, alínea bb): “Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do 

município”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1.20- Artigo 64º, nº 2, alínea d): “Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como 

aprovar as suas alterações”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1.21- Artigo 64º, nº 2, alínea e): “Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o 

inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda os documentos de 

prestação de contas, a submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo”; ----------------------------------------- 

1.22- Artigo 64º, n.º 2, alínea f): “Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 

municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal”; --------------------------------------------------------- 

1.23- Artigo 64º, nº 2, alínea g): “Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, 

nos casos, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei”; ------------------------------------------------------------- 

1.24- Artigo 64º, nº 2, alínea h): “Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, 

em parceria com outras entidades da administração central”; --------------------------------------------------------------- 

1.25- Artigo 64º, nº 2, alínea i): “Designar os representantes do município nos conselhos locais, nos 

termos da lei”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.26- Artigo 64º, n.º 2, alínea l): “Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de 

manifestações etnográficas e a realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse 

municipal;” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.27- Artigo 64º, nº 2, alínea m): “Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou 

privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação 

do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos 

de interesse municipal”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

1.28- Artigo 64º, nº 3, alínea b): “Participar em órgãos consultivos de entidades da administração 

central, nos casos estabelecidos por lei”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

1.29- Artigo 64º, nº 4, alínea c): “Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou 

dependentes, em parceria com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos 

estratos sociais, pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal”; --------------------- 

1.30- Artigo 64º, nº 4, alínea e): “Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte 

do Estado, nos termos definidos por lei”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

1.31- Artigo 64º, n.º 5, alínea a): “Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, 

designadamente para construção, reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como 

para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos”; ----------------------------------------------------- 

1.31- Artigo 64º, n.º 5, alínea b): “Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a 

actividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta definidos”; ------------------------------------------------ 

1.32- Artigo 64º, nº 5, alínea c): “Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas”; -- 

1.33- Artigo 64º, n.º 5, alínea d): “Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e 

respectivos averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos 

casos legalmente previstos”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.34- Artigo 64º, n.º 7, alínea b): “Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei”; --------- 

1.35- Artigo 64º, nº 7, alínea d): “Exercer as demais competências legalmente conferidas, tendo em 

vista o prosseguimento normal das atribuições do município”; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção e republicação dada 

pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, prevê a possibilidade de delegação de competências da Câmara 

Municipal no Presidente da Câmara, as quais poderão ser objecto de subdelegação nos Vereadores, proponho 

que me sejam delegadas, ao abrigo do citado diploma, as competências que se indicam: ------------------------------ 

2.1- Artigo 4º, nº 2, ex-vi , artigo 5º, nº1: “ Estão sujeitas a licença administrativa”: ------------------------- 

2.1.1- “As operações de loteamento”; ------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.2- “As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por 

operação de loteamento”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.3- “As obras de construção, de alteração e de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.4- “As obras de reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 

conservação ou demolição de imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados, bem como dos 



 
 
 
 
 
 

 

imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou 

restrição de utilidade pública”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.5- “As obras de reconstrução sem preservação das fachadas”; ---------------------------------------------- 

2.1.6- “As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de 

reconstrução”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1.7- “As demais operações urbanísticas que não estejam isentas de licença, nos termos do presente 

diploma”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2- Artigo 4º, nº 4, ex-vi , artigo 5º, nº2: “ Está sujeita a autorização a utilização dos edifícios ou suas 

fracções, bem como as alterações da utilização dos mesmos”; ------------------------------------------------------------- 

2.3- Artigo 117º, nº 2: O fraccionamento do pagamento das taxas referidas nos nºs 2 a 4, do artigo 116º, 

até ao termo do prazo de execução fixado no alvará desde que seja prestada caução nos termos do artigo 54º; ---- 

3. Considerando que o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

156/2004, de 30 de Junho e pelo Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março, prevê a possibilidade de 

delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, as quais poderão ser objecto de 

subdelegação nos Vereadores, proponho que me sejam delegadas, ao abrigo do citado diploma, as competências 

que se indicam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1- Licenciamento do exercício da actividade de guarda-nocturno: -------------------------------------------- 

3.1.1- Artigo 4º: “A criação e a extinção do serviço de guardas-nocturnos em cada localidade e a 

fixação e modificação das áreas de actuação de cada guarda são da competência da câmara municipal, ouvidos 

os comandantes de brigada da GNR ou de polícia da PSP, conforme a localização da área a vigiar”; ---------------- 

3.1.2- Artigo 5º, n.º 1: “É da competência do presidente da câmara a atribuição da licença para o 

exercício da actividade de guarda-nocturno”; --------------------------------------------------------------------------------- 

3.2- Licenciamento do exercício da actividade de vendedor ambulante de lotarias: Artigo 10º: “É da 

competência da câmara municipal a atribuição da licença para o exercício da actividade de venda ambulante de 

lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”; --------------------------------------------------------------------------- 

3.3-Licenciamento do exercício da actividade de arrumador de automóveis: Artigo 14º: “É da 

competência da câmara municipal a atribuição da licença para o exercício da actividade de arrumador de 

automóveis”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4- Licenciamento do exercício da actividade de acampamentos ocasionais: Artigo 18º, n.º 1: “A 

realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo fica 

sujeita à obtenção de licença da câmara municipal, devendo ser requerida pelo responsável do acampamento e 

dependendo a sua concessão da autorização expressa do proprietário do prédio”; -------------------------------------- 



 
 
 

3.5- Licenciamento do exercício da actividade de exploração de máquinas de diversão: Artigo 23º, n.º 1: 

“A máquina só pode ser posta em exploração desde que disponha da correspondente licença de exploração 

atribuída pela câmara municipal e seja acompanhada desse documento”; ------------------------------------------------ 

3.6- Licenciamento do exercício da actividade de realização de espectáculos de natureza desportiva e de 

divertimentos públicos (salvo os regulados pelo Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de Março): Artigo 

29º, n.º 1: “Os arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos organizados nas vias, 

jardins e demais lugares públicos ao ar livre dependem de licenciamento da câmara municipal, salvo quando tais 

actividades decorram em recintos já licenciados pela Direcção-Geral dos Espectáculos”; ----------------------------- 

3.7- Licenciamento do exercício da actividade de agências de venda de bilhetes para espectáculos 

públicos: Artigo 35º, n.º 1: “A venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou 

postos de venda está sujeita a licenciamento da Câmara Municipal”; ----------------------------------------------------- 

3.8- Artigo 39º, n.º 2: “Pode a câmara municipal licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos santos 

populares, estabelecendo as condições para a sua efectivação e tendo em conta as precauções necessárias à 

segurança das pessoas e bens”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9- Licenciamento do exercício da actividade de realização de leilões: Artigo 41º, n.º 1: “A realização 

de leilões em lugares públicos carece de licenciamento da Câmara Municipal”; ---------------------------------------- 

3.10- Protecção de pessoas e bens: Capítulo XI: A execução dos procedimentos necessários ao 

cumprimento dos deveres resultantes do citado capítulo; ------------------------------------------------------------------- 

3.11- Processo contra-ordenacional: Artigo 50, n.º 1: “A instrução dos processos de contra-ordenação 

previstos no presente diploma compete às Câmaras Municipais”; --------------------------------------------------------- 

3.12- Medidas de tutela de legalidade: Artigo 51º: “As licenças concedidas nos termos do presente 

diploma podem ser revogadas pela câmara municipal, a qualquer momento, com fundamento na infracção das 

regras estabelecidas para a respectiva actividade e na inaptidão do seu titular para o respectivo exercício.” -------- 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ---- 

4 - AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, 

designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, Subsídio de Alimentação, Férias e Natal, 

Subsídio familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transportes, 

ajudas de custo e horas extraordinárias e despesas de representação do pessoal dirigente; ------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

2. Ajudas de custo e de transportes aos membros da Autarquia; ---------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação ao Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em Regime de Permanência, remunerações e subsídios aos elementos que 

constituem os Gabinetes de Apoio pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como as 

senhas de presença aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ---------------------------------------- 

4. Pensões de aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito às 

mesmas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ------------------- 

6. Pagamentos a diversas entidades por Operações de Tesouraria; ------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos e leasing, se for o caso disso; ------------------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ----------------------------------------------------------------------------------- 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Comparticipação ao GAT e encargos com assistência técnica prestada ao Município; ----------------------- 

11. Pagamento de comparticipação da Câmara Municipal à ADSE, Segurança Social, C.G.A.; ---------------- 

12. Seguros efectuados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------- 

5 - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – Presente a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

-------- “Considerando que, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

Junho, os Presidentes de Câmara são competentes para autorizar despesas com a locação e aquisição de bens e 

serviços até 149.639,37 € (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), 

e que as competências atribuídas, pelo referido diploma, às Câmara Municipais podem ser delegadas no 

Presidente da Câmara Municipal até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e 

noventa e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), proponho a delegação de competências para autorização de 

despesas e respectivo pagamento até ao montante de 748.196,84 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e 

noventa e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), relativamente a cada uma das seguintes despesas: ---------------- 

•••• Transportes escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Encargos com empréstimos que esteja previamente aprovados pelo órgão deliberativo do Município; --- 

•••• Iluminação pública e energia eléctrica; ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Transferência para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, CIRA e outras Associações que 

integrem o Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3, do artigo 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-



 
 
 

A/2002, de 11 de Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ---- 

-------- E, quando eram cerca das 14:50 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, 

entrou na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

sua participação e votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser familiar de linha directa de 1º Grau 

com um membro do GAP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MEMBROS DOS GABINETES DE APOIO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – Presente a proposta 

do Senhor Presidente da Câmara, datada de 26/10/2009, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

1. Considerando que, em consequência das Eleições Autárquicas de 2009, está prevista a tomada de 

posse dos novos membros que irão constituir a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Vagos, para o 

mandato de 2009 a 2013, a ter lugar no próximo dia 31 de Outubro (Sábado); ------------------------------------------ 

2. Considerando que ainda não foi fixada a data da primeira reunião da Câmara Municipal de Vagos 

para este novo mandato; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Considerando a necessidade de salvaguardar o normal funcionamento dos serviços, em particular dos 

membros que constituem os Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereadores; ------------------------------------------- 

-------- Ao abrigo do disposto no nº 2, do artigo 3º, da Lei nº 47/2005, de 29 de Agosto, determino que se 

mantenham em funções todos os membros dos Gabinetes de Apoio ao Presidente e Vereadores, até que 

ocorram novas nomeações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deverá o presente despacho ser objecto de ratificação na primeira reunião da Câmara Municipal 

respeitante ao referido mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, do Senhor Vereador Dr. Marco 

António Ferreira Domingues e da Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, com a abstenção do 

Senhor Vereador Eng.º Mário Santos Martins Júnior, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. ------ 

-------- Em seguida, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2010 – Presente a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, datada de 02/11/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

“1. Considerando que nos termos do disposto nas alíneas b) e c), do nº 1, do artigo 112º, do Código do 

Imposto sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, com a alteração constante 

do artigo 2º, da Lei nº 64/2008, de 5 de Dezembro, as taxas do imposto municipal sobre imóveis estão 

compreendidas no intervalo de 0,4% a 0,7%, para os prédios urbanos, e de 0,2% a 0,4%, para os prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis); ----------------------------------------- 

2. Considerando que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a 

aplicar em cada ano, dentro dos intervalos previstos no número anterior; ------------------------------------------------ 

3. Considerando que entendo não existir quaisquer motivos para alterar as taxas que actualmente se 

encontram em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos 

da legislação atrás citada, conjugada com a alínea e), do nº 2, do artigo 53º, da Lei nº n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 

2010: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Prédios Urbanos – 0,7 %; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%. ------------------------------------------------------ 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, aprovar a proposta apresentada, com os votos a favor do 

Senhor Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira, com o voto contra do Senhor Vereador Eng.º Mário Santos Martins Júnior, que 

apresentou a seguinte declaração de voto: Declaração de voto - Voto contra, pelo facto dos prédios estarem 

subavaliados, pelo facto de que todas as descidas deste imposto terem sido feitas pelo Governo e ainda pelo 

momento de crise que a sociedade vive. --------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - APROVAÇÃO ESPECIAL DOS INSTRUMENTOS PREVISONAIS PARA 2010 – Presente a proposta 

do senhor Presidente da Câmara, datada de 02/11/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------ 

-------- Considerando que nos termos do n.º 1, do artigo 88º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para 

o ano imediato ao da realização de eleições gerais tem lugar, em sessão ordinária ou extraordinária do órgão 

deliberativo que resultar do acto eleitoral, até ao final do mês de Abril do referido ano, PROPONHO que a 

Câmara Municipal de Vagos, use deste regime especial, relativamente à aprovação dos referidos instrumentos 



 
 
 

previsionais parta o ano de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ---- 

9 - MAPA DE PESSOAL PARA 2010 - Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 

02/11/2009, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando quer nos termos do n.º 2, do artigo 4´º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o Mapa 

de Pessoal acompanha a respectiva proposta de orçamento, PROPONHO que se mantenha em vigor o actual 

Mapa de Pessoal, até que seja aprovado o Orçamento da Câmara Municipal de Vagos para o ano de 2010.“ ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ---- 

10 - DECISÕES TOMADAS NO PERÍODO DE GESTÃO LIMITADA – Considerando o disposto no n.º 2, 

do artigo 3º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, a Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com os votos a 

favor do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, com a abstenção do Senhor Vereador Eng.º Mário Santos Martins Júnior, pelo 

facto de se tratar de matéria do mandato anterior e não ter tido oportunidade de ver esses documentos, ratificar 

todas as decisões tomadas pelo Senhor Presidente da Câmara, durante o período de gestão limitada, 

designadamente as que constam dos documentos anexos, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos e 

ficarão arquivados no presente livro de actas. --------------------------------------------------------------------------------- 

11 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 405/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra-ordenação n.º 179/09, levantado contra Marco António Valente 

Rangel, residente na Rua Dr. Francisco Fernandes Costa, n.º 4 - 4º Esq., Lousã, por proceder à prática de queima 

de sobrantes de exploração, durante o período critico. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação, nomeando como escrivão o Senhor Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------- 

12 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 408/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra-ordenação n.º 180/09, levantado contra Prazeres de Jesus 

Gonçalves, residente na Rua Direita, n.º 82, lugar de Fontão, freguesia de Soza, por proceder à prática de queima 

de sobrantes de exploração agrícola, durante o período crítico. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo de contra-

ordenação, nomeando como escrivão o Senhor Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------- 

13 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO - Presente o ofício da Associação mencionada em epígrafe, datado de 19/10/2009, a solicitar à 



 
 
 
 
 
 

 

Câmara Municipal, a colaboração para a fiscalização e coordenação da Obra do Novo Centro Social e de Santo 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, que aprovou a 

nomeação dos engenheiros José Silvestre e Gabriela Cabano, para Fiscal e Coordenador de Segurança em obra, 

respectivamente, da empreitada do Novo Centro Social de Santo André de Vagos. ------------------------------------ 

14 - FUNDO PARA O FUNCIONAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DE ENSINO 

BÁSICO - Presente a proposta da Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 02/11/2009, 

para a criação de um “Fundo para o Funcionamento Pedagógico e Administrativo dos Estabelecimentos de 

Ensino de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo de Ensino Básico”. -------------------------------------------------------- 

-------- O fundo em questão destina-se a dotar os estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e Ensino Básico de 

um orçamento que permita que todos os educandos tenham acesso, em condições de igualdade, a novas 

competências curriculares indispensáveis para a sua futura vida activa e é constituído da seguinte forma: ---------- 

•••• Valor definido para cada Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, no ano lectivo de 2009/2010, é de 

30,00 € por aluno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Valor definido para cada Escola do 1º ciclo do Ensino Básico, no ano lectivo de 2009/2010, é de 26,00 

€ por aluno; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• O montante total a disponibilizar para o presente ano lectivo é de 57.196,00 € (cinquenta e sete mil 

cento e noventa e seis euros); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Deverá ser acrescentado o saldo disponível do ano lectivo anterior, de forma a permitir a transição para 

um financiamento por ano lectivo, sem que os corpos docentes e discentes sejam penalizados pela 

alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Sr.ª Vereadora, devendo a 

Divisão Financeira cabimentar a importância acima mencionada. --------------------------------------------------------- 

-------- Deliberou ainda a Câmara Municipal, dar conhecimento aos Educadores / Professores da presente 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO - 

PEDITÓRIO NACIONAL A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Presente o 

ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro, datado de 30/09/2009, a informar que 

realizou nos dias 31 de Outubro, 01, 02 e 03 de Novembro, o Peditório Anual a favor da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 

16 - JOÃO FERNANDES DA MOTA - CEDÊNCIA DE TERRENO - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir João Fernandes Mota, residente na Rua Cândido dos Reis, n.º 174, na Vila de Vagos, um 

prédio rústico, inscrito na matriz matricial sob o n.º 141, da freguesia de Vagos, sito no Lugar do Mano, 

destinado a equipamentos públicos, pelo preço de 10.000,00 € (dez mil euros): ----------------------------------------- 

17 - PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 

PROTOCOLO DE PARCERIA - Presente o protocolo de parceria a outorgar entre o Município de Vagos e as 

instituições abaixo mencionadas, que estabelece as condições de colaboração na implementação do programa 

mencionado em epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão; ------------------------------------------------------------------------- 

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

•••• Centro Social Paroquial de Santo António; ------------------------------------------------------------------ 

•••• Centro de Acção Social de Covão de Lobo; ------------------------------------------------------------------ 

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

•••• Associação da Boa-Hora; --------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Betel; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente da 

Câmara a outorgar o mesmo em representação do Município. ------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS” - NOMEAÇÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - Presente a informação 

do Chefe de Divisão de Obras Municipais, datada de 23/09/2009, que propõe para “Fiscalização” da referida 

obra o Sr. Eng.º José Silvestre, e para “Coordenação de Segurança em Obra” a Sr.ª Eng.ª Gabriela Cabano. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Chefe de Divisão de Obras 

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

2 - ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – 

ADJUDICAÇÃO - Presente o Relatório Final datado de 29/09/2009, apresentado pelo júri do concurso, que 

propõe a adjudicação à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., com sede na Rua da Adasma, n.º 43, Mamarrosa, 

Oliveira do Bairro, pelo montante de 366.906,30 € (trezentos e sessenta e seis mil e novecentos e seis euros e 

trinta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Abertura de Estrada entre as 



 
 
 
 
 
 

 

Rotundas de Fontão e Carregosa”, à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pela importância de 366.906,30 € 

(trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e seis euros e trinta cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o 

mencionado relatório da comissão de análise de propostas. ----------------------------------------------------------------- 

3 - “PTD - VIA DE CINTURA INTERNA DE VAGOS - 1ª FASE” - ACTA N.º 2 – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

25/09/2009, que aprovou a Acta n.º 2 do Júri do Procedimento do Concurso supramencionado, referente à 

solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa Teotónio Filhos, Lda.. ----------------------------------------- 

4 - “RUA DR. MÁXIMO LOFF” EM VAGOS - PROC.º 6.2.2-21/2008 – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL - Presente o auto de recepção provisória e a conta final da obra mencionada 

em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final 

da empreitada de “Rua Dr. Máximo Loff”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - “ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE VERGAS” - SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PROC.º N.º 

6.2.2-22/2008 - AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL - Presente o auto de recepção 

provisória e a conta final da obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final 

da empreitada de “Alcatroamentos no Lugar de Vergas”, Santo André de Vagos. -------------------------------------- 

6 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA - PROC.º N.º 6.2.2-04/2008 - 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente o auto de recepção 

provisória e a conta final da obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, 

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

7 - EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O 

PAVILHÃO E PISCINAS MUNICIPAIS” - VAGOS – RATIFICAÇÃO – Presente a informação técnica 

datada de 30/09/2009, a sugerir a aprovação parcial do Plano de Segurança e Saúde da empreitada mencionara 

em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

“Requalificação Urbanística do Espaço Interior entre o Pavilhão e Piscinas Municipais”, em Vagos. --------------- 

8 - EMPREITADA “ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E 

ADMINISTRATIVO À ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” – Presente a informação técnica datada de 

06/10/2009, a propor a aprovação do Plano de Monitorização e Prevenção – Instalação Eléctrica, Ficha de 



 
 
 

Procedimento de Segurança – Sinalização Horizontal, Ficha de Procedimento de Segurança – Jardinagem, Ficha 

de Procedimento de Segurança – Electricista e Ficha de Procedimento de Segurança – Acidente – Risco de 

Contacto Eléctrico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Monitorização e Prevenção – 

Instalação Eléctrica, Ficha de Procedimento de Segurança – Sinalização Horizontal, Ficha de Procedimento de 

Segurança – Jardinagem, Ficha de Procedimento de Segurança – Electricista e Ficha de Procedimento de 

Segurança – Acidente – Risco de Contacto Eléctrico, da empreitada “Arranjos Exteriores do Equipamento de 

Apoio Social e Administrativo à Zona Industrial de Vagos”. --------------------------------------------------------------- 

9 - “AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA VILA DE VAGOS - 1ª FASE” - 

CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA - APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO - Presente 

a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada da “Ampliação da Drenagem de Águas Residuais na Vila de Vagos 

– 1ª Fase”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 19/10/2009, que aprovou a Minuta do contrato escrito da obra mencionada em epígrafe. ----------------- 

10 - CENTRO ESCOLAR DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2.1-13/2008 - ESTUDO PRÉVIO - Presente o 

estudo prévio da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio e a nova estimativa de custos, 

da obra do “Centro Escolar de Vagos”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior sugeriu a consulta formal do 

Agrupamento de Escolas de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO DOS SANTOS NOVO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 134/2009 – Presente o processo 

de obras particulares, de que é requerente João dos Santos Novo, residente na Rua do Marco, n.º 10, lugar de 

Mesas, freguesia de Santa Catarina, que requer cedência de material e autorização para vedação de um terreno 

confinante com o caminho denominado Água fria, sito no referido lugar e freguesia. ---------------------------------- 

-------- Analisado o processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o mesmo à CCDRC – 

Centro, face ao teor da informação técnica, datada de 20/10/2009. -------------------------------------------------------- 

2 - MANUEL DA CRUZ COSTA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 01/08 – Foi presente o 

processo de loteamento n.º 1/08, em que é requerente Manuel da Cruz Costa, residente na Rua dos Lamigueiros, 

em Vagos, referente ao loteamento de terreno, situado junto às Ruas Comandante Eduardo Regalado e Rua 

Ângelo Vidal, em Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer técnico de 19/10/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os 

projectos de obras de urbanização, fixar a caução em, 134.492,80 € (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e 



 
 
 
 
 
 

 

noventa e dois euros e oitenta cêntimos) e o prazo de execução de 12 meses. ------------------------------------------- 

3 - RUAS ÉPICAS - IMÓVEIS, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 4/06 – RATIFICAÇÃO 

– A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 

de 14/10/2009, que aprovou a alteração ao loteamento n.º 4/2006, nos termos da informação técnica datada de 

07/10/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - MANUEL SILVA DIAS - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 1/2009 – Foi presente o processo de 

loteamento n.º 1/2009, em que é requerente Manuel da Silva Dias, residente na Estrada da Floresta, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, relativamente ao loteamento de um terreno situado no referido lugar. ------------------------- 

-------- Analisado a informação técnica de 09/10/2009, a câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

os projectos de obras de urbanização, nas condições da referida informação técnica, fixar a caução em 6.326,85 € 

(seis mil, trezentos e vinte e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) e o prazo de execução de 30 dias. --------------- 

5 - CARLOS HÉLDER CORREIA DOMINGUES E ANABELA CORREIA DOMINGUES - 

LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 2/2009 – Foi presente o processo de loteamento n.º 2/2009, em que 

são requerentes Carlos Hélder Correia Domingues e Anabela Correia Domingues, residentes na Rua Nova, n.º 

75, no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, relativamente ao loteamento de um prédio situado entre a Rua 

das Escolas, Travessa da Escola e Rua Professora Angelina, no citado lugar de Lombomeão. ------------------------ 

-------- Analisado a informação técnica de 17/06/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

a operação de loteamento nas condições da citada informação técnica, aprovar as obras de urbanização conforme 

informação técnica de 07/10/2009, fixar a caução em 3.725,40 € (três mil, setecentos e vinte e cinco euros e 

quarenta cêntimos) e o prazo de execução em 2 meses. --------------------------------------------------------------------- 

6 - RECLAMAÇÃO DE HÉLDER NUNES MENDES PAIVA – Foi presente o processo 6971/2009, relativo 

à reclamação apresentada por Hélder Nunes Mendes Paiva, residente no Brasil, e representado por Advogados 

Associados Rosa Branca Pereira, contra Evangelista Freire de Andrade, relativo a questões de insegurança e 

insalubridade de um estabelecimento comercial situado no situado no Largo do Cruzeiro, em Ouca. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração as recomendações constantes do Auto de Vistoria de 

10/09/2009, da Comissão de Vistorias relativas a situações de Insalubridade e Segurança, deliberou, por 

unanimidade, informar o explorador do estabelecimento, Senhor Evangelista Freire de Andrade, que é sua 

intenção proceder ao encerramento do estabelecimento, porquanto o mesmo não reúne condições de segurança e 

salubridade para se achar aberto ao público. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente, notificar o explorador do estabelecimento, Senhor Evangelista Freire 

de Andrade, para nos termos do C.P.A., no prazo de 15 dias, dizer o que se lhe oferece sobre o assunto, bem 

como dar conhecimento da presente deliberação ao proprietário do estabelecimento. ---------------------------------- 



 
 
 

D - DIVERSOS 

1 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE 

AVEIRO – MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2010 - Presente o ofício n.º 

021928, datado de 09/09/30, da Sub-Região de Saúde de Aveiro, que envia, para emissão de parecer, proposta de 

turnos de serviço para o ano de 2010, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à proposta de turnos de serviços 

para o ano de 2010, das farmácias sediadas no concelho. ------------------------------------------------------------------- 

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 - VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO E A MEIO TEMPO – Em seguida foi presente a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de 04/11/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1- Considerando que o número de eleitores inscritos no Município de Vagos é superior a 20.000, 

designo, no uso da competência que me é conferida pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 58º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os seguintes Vereadores 

em Regime de Tempo Inteiro da Câmara Municipal de Vagos os Srs. Vereadores: ------------------------------------- 

1.1- Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, em regime de NÃO EXCLUSIVIDADE, para o exercício 

de funções nos pelouros da Educação e Assuntos Sociais. ------------------------------------------------------------------ 

1.2- Dr. Marco António Ferreira Domingues, em regime de EXCLUSIVIDADE, para o exercício de 

funções nos pelouros da Comunicação e Relações Públicas, Informática e Telecomunicações, e coordenação das 

divisões Administrativa e Jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Ao abrigo do disposto no nº 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designo a Senhora vereadora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha como 

VICE-PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vagos, a quem, para além das funções atribuídas, caberá 

substituir-me nas minhas faltas e impedimentos. ----------------------------------------------------------------------------- 

3- Considerando que nos termos do disposto nos nºs 2 e 3, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal, sob proposta 

do respectivo presidente fixar o número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites 

previstos no nº 1, do citado artigo, podendo optar pela existência de vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, 

e, neste caso, corresponderá dois vereadores a meio tempo a um vereador a tempo inteiro, PROPONHO à 

Câmara Municipal fixar o número de vereadores em mais 2 vereadores a meio tempo, que são os seguintes: ------ 



 
 
 
 
 
 

 

3.1- Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, para o exercício de funções no pelouro da Cultura 

(Património Cultural, Museologia e Animação Cultural). ------------------------------------------------------------------- 

3.2- Dr. Silvério Rodrigues Regalado, para o exercício de funções nos pelouros Económico-

Financeiro, Desporto e Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- O Presidente da Câmara Municipal exercerá as suas funções a tempo inteiro e exclusividade, nos pelouros 

das Obras Particulares, Planeamento e Urbanismo, Desenvolvimento Económico, Obras Municipais, Serviços 

Operacionais, Ambiente, Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

do Senhor Presidente da Câmara, constante do atrás citado número 3. ---------------------------------------------------- 

2 - 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2009 – 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 

15ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

193.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, 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. ----------------------------------------------------------------- 

3 - 13ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

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 13ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 49.000,00 €, para o ano em curso e de 130.00,00 € para o ano de 2010, documento 

constituído por 2 folhas, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010 - Seguidamente a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, por não 

existirem, neste, as áreas em que se encontram matriculados, após a apresentação de documentos justificativos 

da despesa supra referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA A ALUNA MARIA DA CONCEIÇÃO CARAPINHA 



 
 
 

DOMINGUES – Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, datada 

de 04/11/2009, a informar sobre a situação da aluna mencionada em epígrafe e do seu agregado familiar. --------- 

-------- Pelo exposto e em virtude de a jovem se encontrar inserida no ensino obrigatório, propõe que a Câmara 

Municipal, subsidie o transporte, no valor de 3,37 €/dia, durante o ano lectivo em curso, mediante a apresentação 

de documento de despesa emitido pelo Colégio de Calvão. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, subsidiar o transporte efectuado pelo Colégio de 

Calvão, no valor de 3,37 €/dia, durante o ano lectivo em curso e mediante a apresentação de documento de 

despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - “ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” - PROC.º N.º 6.2.2-3/2008 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente 

a informação técnica datada de 02/11/2009, a informar que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da 

empreitada mencionada em epígrafe, por 30 dias, devido às condições climatéricas desfavoráveis para a 

marcação rodoviária, atrasos na entrega de equipamentos (atrasos da sua responsabilidade), prevendo a 

conclusão dos trabalhos no dia 18 de Novembro de 2009. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá 

apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 15 dias, e notificar o 

empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ----------------------------------------------------------------- 

7 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS - PEDIDO DE PARECER – Em seguida foi presente 

o ofício n.º 904506, datado de 04/11/2009, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, a solicitar um pedido de 

apoio financeiro, para integrar a candidatura ao PRODER (subprograma 3 – Medida 3.2). --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, associar-se à candidatura apresentada pela requerente, 

dando-lhe parecer favorável, e informar que após a sua aprovação, deliberará no sentido de assumir 50 % do 

valor não comparticipado, respeitante às despesas a efectuar com a aquisição das viaturas, uma vez que, tendo 

em consideração a igualdade, proporcionalidade e equidade na relação da autarquia com as demais IPSS’s, e que 

a requerente em devida altura não integrou o protocolo para a aquisição de viaturas, com as restantes IPSS’s, 

delibera agora de igual forma ao deliberado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, que a Divisão Financeira, preveja uma dotação para esta futura 

despesa no Orçamento de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às dezassete horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 


