
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 23/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE OUTUBRO 

DE 2010 

 

--------- No dia 19 de Outubro de 2010, pelas quinze horas e vinte 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, 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 

ao inicio da Reunião pelos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, vindo a fazê-lo mais tarde conforme se mencionará no local próprio da presente acta. ----------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as actas 

n.º 20/10 de 01/09/2010 e n.º21/10 de 14/09/2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, por maioria, com 4 votos (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira) e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), aprovar a acta n.º 

22/10 de 06/10/2010. Sobre o assunto a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro declarou que se 

absteve em virtude de não ter participado nessa reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de 

Outubro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 443.254,33 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 05/11/2009, QUE ATRIBUI OS PELOUROS AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos 

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

-------- E, quando eram cerca das 15:30 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS – Em seguida a 



 

Câmara Municipal, considerando a degradação das instalações da Segurança Social em Vagos, sitas no Edifício 

João Grave em Vagos, que impossibilita um correcto e normal funcionamento dos referidos serviços, potenciando 

situações de perigo quer para trabalhadores, quer para utentes; considerando a importância para o Município em 

que o Serviço de Segurança Social se mantenha em funcionamento na área do concelho, facilitando aos munícipes 

o acesso a esse mesmo serviço; considerando o protocolo a estabelecer com a Segurança Social, no sentido de 

estabelecer os termos da utilização do imóvel onde estarão sediados os serviços da Segurança Social no concelho 

de Vagos; considerando a urgência em celebrar o contrato com o proprietário do imóvel onde serão instalados os 

serviços da Segurança Social em Vagos; deliberou, por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a outorgar quer o contrato de arrendamento, quer o protocolo de cedência do espaço com a Segurança 

Social, em nome do Município de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - HASTA PÚBLICA - LUGARES DE VENDA NO MERCADO DO PEIXE NA PRAIA DA VAGUEIRA - 

Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Condições de Concessão do Direito de 

Ocupação das Bancas/Lugares de Venda no Mercado de Peixe da Praia da Vagueira, bem como o respectivo 

Edital, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais, e ficarão 

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

5 - PRÉDIO DE HABITAÇÃO SOCIAL, BAIRRO DA CORREDOURA - CONSTITUIÇÃO DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL – Em seguida a Câmara Municipal, considerando a intenção da Câmara 

Municipal de Vagos em alienar as fracções do Prédio de Habitação Social da Corredoura aos actuais inquilinos que 

demonstraram vontade em adquirir os respectivos imóveis; considerando que o imóvel e o terreno onde o mesmo 

se insere não se encontrava registado, tendo sido necessário dar inicio a esse procedimento administrativo de 

registo predial, que implica o registo da propriedade horizontal; considerando que para se poder concretizar os 

vários contratos de compra e venda de fracções do prédio de habitação social da Corredoura é necessário constituir 

a propriedade horizontal sobre o prédio, ónus que incumbe ao proprietário do mesmo; deliberou, por maioria, com 

5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara, e 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) 

e uma abstenção (da Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), autorizar o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a outorgar a escritura de constituição de propriedade horizontal, em nome do Município de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - RECLAMAÇÃO POR ACIDENTE DE VIAÇÃO DE LAURINDO DE JESUS CAPELA – Presente a 

informação técnica, datada de 27/09/2010, a informar que o requerente não se pronunciou até à data em audição 

prévia, sobre a deliberação da Câmara Municipal de 02/06/2010, acerca do pedido de indemnização por acidente 

ocorrido no dia 24/03/2010, na Rua 4 de Outubro, no lugar de Lomba, freguesia de Santo André de Vagos. --------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente 



 
 
 
 
 
 

 

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, mantendo, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

7 - DAVID JOSÉ FERNANDES RODRIGUES - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente a informação técnica, datada de 27/09/2010, a informar que o requerente não se pronunciou até à data, da 

intenção de indeferimento, sobre a deliberação da Câmara Municipal de 19/05/2010, acerca do pedido de 

indemnização de acidente ocorrido no dia 16/09/2009, no Estradão Florestal de Calvão. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente 

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, mantendo, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

8 – CARLOS ANDRÉ RANGEL DELGADO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - 

Presente a informação técnica, datada de 27/09/2010, a informar que o requerente não se pronunciou até à data, da 

intenção de indeferimento, da deliberação da Câmara Municipal de 02/06/2010, acerca do pedido de indemnização 

de acidente ocorrido no dia 29/03/2010, no Estradão da Lomba. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente 

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, mantendo, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

9 - ANTÓNIO MANUEL DE OLVEIRA SILVA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE ACIDENTE - 

Presente a informação técnica, datada de 27/09/2010, a informar que o requerente não se pronunciou até à data, da 

intenção de indeferimento, da deliberação da Câmara Municipal de 21/07/2010, acerca do pedido de indemnização 

de acidente ocorrido no dia 10/01/2010, na Rua Alta Tensão. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente 

não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, mantendo, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

10 - BELAFACE, LDA. - CONSTRUÇÃO DE UM LAR PRIVADO DA 3ª IDADE EM VAGOS – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos para esclarecimentos 

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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO – Presente o 

ofício do Senhor Presidente da Câmara de Ílhavo, datado de 10/07/2010, a informar que o Senhor Vítor Manuel 



 

Sarabando Neves, proprietário de uma habitação no concelho de Ílhavo, mas que o acesso à mesma é efectuado no 

concelho de Vagos, vem solicitar a atribuição de topónimo ao referido arruamento, confinante no Município de 

Vagos com a Rua da Vacaria e com a Rua Paredes da Torre, para, à posteriori, ser atribuído o mesmo topónimo no 

prolongamento do arruamento no Município de Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o nome Travessa da Raposa. ------------------------ 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - TERRENO PARA ETAR DO VALE - PONTE DE 

VAGOS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 28/09/2010, a informar que envia 

o Contrato Promessa e certidão do terreno, para aquisição, com vista à construção da ETAR do Vale, freguesia de 

Ponte de Vagos, cujo montante é de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o terreno por 25.000,00 € (vinte e cinco mil 

euros), destinado à ETAR do Vale, freguesia de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------ 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de integrar os órgãos sociais da Mais Vagos, passando a 

presidir à Reunião a Senhora Vice-Presidente, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ------------------------------------- 

13 - CARTA CONFORTO – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., E A SOCIEDADE “MAIS VAGOS – 

SOC. GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia 01/10/2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as 

suas funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:40 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Eng.º Mário Santos 

Martins Júnior, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e 

votação desse vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 17:05 horas, ausentou-se da Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação desse vereador. -- 

14 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 1 ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA 

DO GRAU 1, NÍVEL 1 – PROPOSTA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datada de 13/10/2010, respeitante à abertura 

de concurso interno de ingresso para preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Especialista 

Informático, 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. --------------------------------- 

15 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 1 COORDENADOR TÉCNICO E 3 

ENCARREGADOS OPERACIONAIS – PROPOSTA - Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 



 
 
 
 
 
 

 

unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

datada de 13/10/2010, respeitante à abertura do procedimento concursal, para preenchimento de 1 posto de trabalho 

na categoria de Coordenador Técnico, da carreira de Assistente Técnico, e 3 postos de trabalho na categoria de 

Encarregado Operacional, na carreira de Assistente Operacional, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 1 TÉCNICO SUPERIOR (ÁREA DE 

PSICOLOGIA) – PROPOSTA - Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datada de 01/10/2010, 

respeitante à abertura do procedimento concursal, para preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria 

de Técnico Superior (área de Psicologia), 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. -- 

17 - 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 30/09/2010 a 

13/10//2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-06/2009 - RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o Auto de Recepção Provisória, datado de 

02/07/2010, da empreitada de “Furo de Captação de Água em Vagos”, em que foi adjudicatário SONDALIS – 

Captações de Água, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto, receber provisoriamente a 

obra e aprovar a conta final da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - BENEFICAÇÃO DA ESTRADA DOS CARDAIS - PROC.º N.º 6.2.2.1-AD/2004 - PROJECTO DE 

EXECUÇÃO - CORRECÇÃO AO TRAÇADO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a correcção ao traçado do projecto de execução da empreitada de “Beneficiação da Estrada dos Cardais”. -- 

3 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM VAGOS - PROC.º N.º 23/2004 - RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o Auto de Recepção Definitiva, datado de 07/10/2010, da empreitada de “Drenagem de 

Águas Residuais e Pluviais em Vagos”, em que foi adjudicatário Henrique, Fernandes & Neto, Lda. ------------------ 

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

de “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais em Vagos”. -------------------------------------------------------------------- 

4 - PRÉ-PRIMÁRIA DE COVÃO DO LOBO - PROC.º N.º 9/2004 - RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o 



 

Auto de Recepção Definitiva, datado de 07/10/2010, da empreitada de “Pré-Primária de Covão do Lobo”, em que 

foi adjudicatário Socértima-Sociedade de Construções do Cértima, Lda. --------------------------------------------------- 

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

de “Pré-Primária de Covão do Lobo”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA VILA DE VAGOS - 1ª FASE – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a inutilidade superveniente do contrato da empreitada assinado 

com a empresa Manuel Vieira Bacalhau, Lda., em 17/05/2010, respeitante à “Ampliação da Drenagem de Águas 

Residuais na Vila de Vagos – 1ª Fase”, por força do Acordo de Cessão da Posição Contratual assinado com a 

ADRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., em 21/07/2010. ------------------------------------------------------------------ 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA SIMÕES - INFORMAÇÃO PRÉVIA - EXPLORAÇÃO DE 

BOVINOS - PROC.º N.º 153/07 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------- 

2 - LUÍS MANUEL OLIVEIRA SIMÕES - LICENCIAMENTO DE OBRAS - PROC.º N.º 261/2001 – Foi 

presente o processo de obras particulares n.º 261/2001, em que é titular Luís Manuel Oliveira Simões, e esposa 

Isilda dos Santos Oliveira Simões, a solicitar licença para acabamentos da sua habitação, pelo prazo de três anos, 

situada na Rua 5 de Outubro, lugar de Condes, freguesia de Santa Catarina, uma vez que, por dificuldades 

económicas não foi possível concluir as obras dentro do prazo inicialmente previsto. ------------------------------------ 

-------- Analisada a informação técnica, datada de 21/09/2010, a Câmara Municipal, considerando de interesse 

municipal que o requerente termine a obra, deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, e deste modo 

conceder-lhe a licença especial para acabamentos. ----------------------------------------------------------------------------- 

3 - RECLAMAÇÃO CONTRA A TRANSPORTADORA SOUSENSE, LDA., SITA NA RUA CAMINHO 

DE AVEIRO - LAVANDEIRA - SOSA – VAGOS – Seguidamente, foi presente o processo respeitante à 

reclamação apresentada contra a Transportadora Sousense, Lda., sita na Rua Caminho de Aveiro, Lavandeira, 

Soza, Concelho de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A este propósito se refere a deliberação camarária de 07/07/2010. -------------------------------------------------- 

-------- Analisado todo o processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à queixosa, 

CCDRCentro e ASAE das informações prestadas sobras as acções efectuadas pelos Serviços Municipais de 

Fiscalização e GNR, sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - CÉLIA FRANCISCA RODRIGUES DA ROCHA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO - PROC.º N.º 1731/10 – Foi presente uma carta de Célia Francisca Rodrigues da Rocha, datada 

de 02/08/2010, residente em Santa Catarina, a solicitar que lhe seja concedida a possibilidade de construção de um 

muro, sem licença de construção, uma vez que, devido às obras de alargamento da estrada em Santa Catarina, a 



 
 
 
 
 
 

 

cargo da Câmara Municipal, foi cedido terreno gratuitamente para esse fim. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a construção de um muro e isentar a requerente 

do licenciamento da construção. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. - CONSTRUÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO DE 

UM RESERVATÓRIO DE GPL - INSTRUÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA 1515/2007, DE 30/11 - 

PROC.º N.º 122/2010 – Em seguida, e para efeitos de instrução dos processos respeitantes à instalação de 

reservatórios combustíveis, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar, para efeitos de 

responsabilidade civil que sejam apresentados os respectivos seguros com os montantes mínimos fixados pelo 

Decreto n.º 15025/2004 (2ª Série), da Direcção Regional da Economia do Centro, publicado no Diário da 

República, II Série n.º 175, de 27/04/2004, que são os seguintes: ------------------------------------------------------------ 

•••• Projectista – 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros); ------------------------------------------------------- 

•••• Empreiteiro – 1.350.000,00 € (um milhão, trezentos e cinquenta mil euros); ------------------------------------ 

•••• Responsável pela Execução - 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros); ----------------------------------- 

•••• Titular da Licença de Exploração - 1.350.000,00 € (um milhão, trezentos e cinquenta mil euros). ----------- 

6 - TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2011 - Em seguida o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal propôs o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“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 

2011: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Vereadores Senhores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 votos contra (dos Vereadores Senhores Eng.º Mário 

Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro) aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de Voto: Os Vereadores Senhores Eng.º Mário Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro apresentaram a seguinte declaração de voto: “Votámos contra porque entendemos que a taxa do IMI deve 

descer pelo facto dos prédios estarem sobreavaliados, ao abrigo desta taxa, pelo facto de que todas as descidas 

deste imposto terem sido feitas pelo Governo, e ainda pelo momento de crise que a sociedade vive.” ----------------- 

D - DIVERSOS 

1 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - PROGRAMA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

E A DGLB – Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato-

programa a ser celebrado entre a Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas e o Município de Vagos, relativamente 

à instalação da Biblioteca Municipal 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter o referido documento à Assembleia Municipal para apreciação 

e votação e, caso o órgão deliberativo aprovar o mesmo, a Câmara Municipal delibera desde já, e por unanimidade, 

conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o citado contrato-programa em nome do 

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

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 nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------- 

1 - ALTERAÇÃO PARCIAL AO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA 

– Em seguida, foi presente uma Informação Técnica da Divisão de Planeamento e Urbanismo, datada de 

15/10/2010, acompanhada da Proposta do Plano mencionado em epígrafe, a informar que se encontram reunidas as 

condições para o prosseguimento do Plano para Discussão Pública nos termos do n.º 3, do artigo 77º, do Decreto-

Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

Fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura do período de Discussão Pública, 

pelo período mínimo de 22 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DE MUNICÍPES: Não houve. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


