
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 23/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE NOVEMBRO 

DE 2009 

 

--------- No dia 18 de Novembro de 2009, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Mário dos Santos Martins Júnior, Marco António Ferreira Domingues, Silvério 

Rodrigues Regalado, Dina Maria Marques Ribeiro, Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor 

Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Relativamente à acta da reunião anterior, realizada em 5/11/2009, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la, com a seguinte rectificação: No ponto A-7, relativamente à 

Declaração de Voto do vereador Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, onde consta “voto contra, pelo 

facto dos prédios estarem subavaliados …”, passa a constar, para todos os efeitos o seguinte: “Voto contra, porque 

entendo deve a taxa do IMI descer, pelo facto dos prédios estarem sobreavaliados ao abrigo desta taxa ,…”, 

mantendo-se assim todo o teor da restante declaração de voto. ---------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de 

Novembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 630.496,66 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RESUMO DO 3º TRIMESTRE DE 

2009 – Presente o ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado de 16/10/2009, onde remete 

o resumo do 3º Trimestre de 2009, dos serviços efectuados pelo Corpo de Bombeiros de Vagos. ----------------------- 

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

-------- Sobre o assunto, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, solicitou cópia do protocolo 

assinado com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos. ---------------------------------------------------------- 

3 - MANUEL DA SILVA BARROS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

de Manuel da Silva Barros, residente na Rua do Freixo, n.º 40, Verba, Nariz, a informar que no dia 29/07/2009, 

quando circulava na Rua das Oliveiras, sentido Sul/Norte, teve um acidente de viação, com outro veículo que 

circulava na Travessa da Nossa Senhora da Conceição, sentido Nascente/Poente, informa ainda, que no local, falta 

a sinalização de STOP, pelo que solicita o pagamento de uma indemnização pelos prejuízos materiais com a sua 



 

viatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a pretensão, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audiência prévia do 

interessado face à intenção de indeferimento, em virtude de na ausência de sinalização rodoviária que inverte o 

sentido de trânsito, o condutor estar obrigado a adoptar as regras do Código da Estrada, sendo o acidente, da 

exclusiva responsabilidade do requerente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar, querendo, nos 

termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., sobre o assunto, se assim o entender. ---------------------------------------------- 

4 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES - CEDÊNCIA DE PARCELA – Quanto a este ponto da Ordem de 

Trabalhados, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirá-lo da Ordem de Trabalhos, para 

esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MÁRIO DA CRUZ MIRANDA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

de Mário da Cruz Miranda, residente na Rua do Salão, n.º 90, Cabeças Verdes, Mira, a informar que no dia 

03/10/2009, pelas 17:00 horas, embateu num buraco, na Rua Santo António, Calvão, o qual resultaram prejuízos na 

sua viatura com a matricula 48-IF-81, no montante de 185, 38 € (cento e oitenta e cinco euros e trinta e oito 

cêntimos), pelo que solicita o pagamento de uma indemnização pelos prejuízos materiais com a sua viatura. -------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia do interessado, face à intenção 

de indeferimento da pretensão, uma vez que, face à distância temporal existente entre a ocorrência e a participação 

do acidente, impedindo quer a GNR quer os Serviços Municipais de confirmarem o local da ocorrência do 

acidente, a Câmara Municipal não pode aferir da sua responsabilidade no mesmo, porquanto a via quer do lado de 

Mira quer do lado de Vagos apresenta toda ela danos. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar, querendo, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., sobre o assunto, se assim o entender. ------------------------------------------- 

6 - BRITES, LDA. - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Foi presente uma carta de Brites, 

Lda., com sede na Rua Infante D. Henrique, n.º 1, freguesia de Glória, Aveiro, a solicitar uma indemnização de 

160,00 € (cento e sessenta euros), em virtude da sua viatura ter rebentado um pneu e danificado a respectiva jante 

quando circulava pela Rua da Fonte, que liga Vagos - Vagueira, em frente ao prédio n.º 751 na qual, alegadamente, 

se encontra uma tampa na berma da estrada, de águas residuais ou pluviais, vindo a pisá-la e provocando os 

referidos danos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à audição prévia do interessado face à intenção 

de indeferimento da pretensão, pelos seguintes motivos: ---------------------------------------------------------------------- 

1. Uma vez que, conforme é referido na informação pelos responsáveis serviços, na citada rua dentro das 

faixas de rodagem não existia na data do acidente qualquer anomalia na rede de saneamento ou das águas 

residuais que pudessem causar os danos referidos; ------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

2. Nas bermas, fora das faixas de rodagem, conforme informação do mesmo responsável, de igual modo, não 

se verificou anomalia nas águas pluviais que pudesse causar o dano peticionado; ----------------------------- 

3. Por outro lado, o requerente refere que o dano ocorreu na berma e não na faixa de rodagem. ----------------- 

-------- Assim sendo e tendo em consideração a ausência da participação adequada do acidente e aos fundamentos 

que antecederam, não se vislumbra responsabilidade do Município quer do pelo acidente quer pelos danos 

ocorridos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar, querendo, nos 

termos dos art.º 100º e 101º, s obre o assunto, se assim o entender. ---------------------------------------------------------- 

7 - RAMIRO RODRIGUES CADETE - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Foi presente 

uma carta de Regina Simões, advogada, mandatária de Ramiro Rodrigues Cadete, a solicitar à Câmara Municipal o 

ressarcimento de todos os prejuízos causados pelo acidente ocorrido no dia 26 de Agosto de 2009, no cruzamento 

na Rua do Espegeiro – Carregosa com a Estrada Nacional 333, Carregosa em que foi interveniente o veículo do seu 

constituinte e o veículo pertencente a Carlos Célio Leite dos Santos. -------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, a câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a mandatária para juntar aos 

autos documentos que permitam à Câmara Municipal apreciar e deliberar sobre o requerido. --------------------------- 

8 - VITOR JAIME SILVA - OCUPAÇÃO DE TERRENO – Foi presente uma carta de Vitor Jaime Silva, 

datado de 30/07/2009, e residente em Fonte de Angeão, Vagos, a informar que com as obras de alargamento da via 

pública, na rua localizada na face lateral do Centro de Saúde de Vagos, ficou prejudicado pelo facto de ter sido 

retirado parte da propriedade, pelo que, como forma de compensação pelos danos causados, solicita à Câmara 

Municipal que proceda à vedação da sua propriedade. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado todo o processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à vedação da 

propriedade na parte que confina com o Caminho Municipal, uma vez que, do confronto entre a área registada e a 

área actual, confirmada pelos Serviços Municipais, o Município ocupou 190 m2, não sendo determinável se o fez 

na data em que abriu ou alargou o citado caminho, pelo que não deixa de ter o requerente direito à indemnização. -- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal aceita a proposta do requerente e construir um muro de vedação com 20 

(vinte) centímetros acima do solo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - DIANA DIAS, IDALINA GRAÇA E RITA LARANJEIRO - CEDÊNCIA DE MATERIAIS – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos 

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

10 - ÁLVARO DE ALMEIDA ROSA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto 

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

11 - ANTÓNIO JORGE SANTOS SILVA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – Presente o 



 

ofício de António Jorge Santos Silva, datado de 22/10/2009, residente na Rua Alta tensão, n.º 140, lugar da 

Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, na qualidade de mordomo da festa em honra da Nossa 

Senhora da Boa-Hora para o ano de 2010, a solicitar licença para realização de baile para o dia 14/11/2009, com a 

finalidade de angariação de fundos para a realização da festa a realizar em Agosto de 2010. ---------------------------- 

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

Municipal, datado de 30/10/2009, que autorizou a realização do baile no dia 14/11/2009, para a angariação de 

fundos para a realização da festa em honra da nossa Senhora da Boa-Hora para o ano de 2010. ------------------------ 

12 - EPADRV - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS - PROJECTO NACIONAL PARA O EMPREENDEDORISMO - CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

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

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

13 - LISTAS DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E QUE PODEM 

BENEFICIAR DE APOIO NAS REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2009/2010 – Presente a 

informação da chefe de Divisão de Educação, cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 13/11/2009, 

onde remete a lista das crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar, no ano lectivo 2009/2010. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal 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 2 abstenções, dos Senhores Vereadores Eng.º Mário 

Santos Martins Júnior, e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, aprovar a lista das crianças que frequentam a Educação 

Pré-Escolar, com efeitos a partir do inicio do ano lectivo 2009/2010. ------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: os Vereadores que se abstiveram, apresentaram a seguinte declaração de voto: “A 

consulta da lista permite concluir que avaliação das necessidades provavelmente efectuada com base nos escalões 

de abono de família, apresenta casos que não necessitarão deste apoio. Assim sendo, a análise destas situações 

deverá permitir o recurso a mecanismos – envolvimento de documentos, visitas domiciliárias, etc. – que 

permitissem uma avaliação correcta das situações. Acreditando que a grande maioria das situações são de facto de 

famílias carenciadas, há outros que nos oferecem dúvidas, razão pela qual, nos abstemos.” ----------------------------- 

14 - PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO JOVEM DANIEL TOMÉ ROCHA EM “ACTIVIDADES 

SOCIALMENTE ÚTEIS”, ATRAVÉS DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CERCI - MIRA E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e 

Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada 09/11/2009, a proporá que o aluno Daniel Tomé Rocha, residente no 

lugar e freguesia de santo António de Vagos, seja integrado em Actividades Socialmente Úteis, ao abrigo da 

Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, através da formalização de um protocolo a celebrar entre a CERCI – Mira e a 

Câmara Municipal de Vagos, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Chefe de Divisão, Cultura e 

Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, uma vez que, se trata de um munícipe do Município de Vagos. ------------------ 

15 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS - HABITAÇÃO SOCIAL - BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

06/11/2009, onde remete os Contratos de Arrendamento de Habitação Social, do processo do “Concurso Relativo à 

Atribuição do Direito ao Arrendamento de 13 Fogos na Freguesia de Vagos, no bairro Dr. Pedro Guimarães”, que a 

Câmara Municipal pretende celebrar com os candidatos seleccionados, por forma a proceder à atribuição dos 

respectivos fogos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta dos contratos, de Habitação Social, no 

Bairro Dr. Pedro Guimarães, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, a outorgar os respectivos 

contratos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - PROTOCOLO DE PARCERIA - Presente o Protocolo de 

Parceria em epígrafe a outorgar entre o Município de Vagos e o Centro Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André, com vista ao transporte e serviço de refeitório da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de 

Vagos, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria, e autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara a outorgar o protocolo em nome do Município. ------------------------------------------------------ 

17 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 

COMPONETE DE APOIO À FAMILIA - PROTOCOLO DE PARCERIA – Presente o Protocolo de Parceria 

em epígrafe, a outorgar entre o Município de Vagos e as instituições abaixo mencionadas, que estabelecem as 

condições, na implementação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar: -------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

•••• Santa Casa da Misericórdia de Vagos; --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação da Boa-Hora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

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

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

18 - COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR A 100 %, PARA A ALUNA VÂNIA RAQUEL 

OLIVEIRA DOS SANTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem 

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

19 - 4ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 E 2ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL 

DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 - O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha 

da Cruz, apresentou a 4ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2009,com, uma receita no valor 1.045.000,00 € e na 

despesa com uma inscrição/reforço de 1.073.000,00 € e diminuições/anulações de 728.000,00 €, documentos que 

se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais. --------------------------------------------------- 

-------- Subjacente à 4ª Revisão do Orçamento está a 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, que 

apresenta para o ano em curso, do lado das inscrições/reforços um valor de 28.000,00 € e do lado das 

diminuições/anulações um valor de 728.000,00 € e um reforço de 2.360.000,00 € para os anos seguintes, 

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

20 - ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da 

Cruz, datado de 03/11/2009, que autorizou o pagamento na importância de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos 

euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 4302/2009, da 

mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano 2010. ---------------------------------------------------------------------- 

21 - 16ª 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 16ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 195.500,00 

€, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - 14ª 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 14ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 115.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 



 
 
 
 
 
 

 

1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 07/11/2009 a 

17/11/2009, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - 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, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina”. ------------------------------------------------------ 

2 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E AOS LUGARES DE RIO 

TINTO E TABUAÇO - PROC.º N.º 6.2.2-1/2001 - RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção 

definitiva da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Abastecimento de Água à Freguesia de Ponte de Vagos e aos Lugares de Rio Tinto e Tabuaço”. --------------------- 

3 - FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA PARA A EMPREITADA 

“RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS” - PROC.º N.º 6.2.2-02/2008 - 

ALTERAÇÃO DO DIRECTOR TÉCNICO DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/10/2009, que aprovou a 

alteração do Director Técnico da Empreitada de “Relvado Sintético do Estádio Municipal de Vagos”. ---------------- 

4 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 - SUPRESSÃO DE 

TRABALHOS – Quanto a este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto 

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

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO CARLOS DA SILVA SANTOS - PROC.º N.º 147/09 - OBRAS PARTICULARES – Presente o 

processo de obras particulares, de que é requerente João Carlos da Silva Santos, residente na Rua Dr. João Graça, 

n.º 330, na vila, freguesia de Vagos, que requer o licenciamento para ampliação de muro de divisão, numa 

propriedade sita nas “Arnelas”, na mesma Vila, freguesia de Vagos. -------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a ampliação do muro de divisão, de acordo com a 

informação técnica datada de 09/10/2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS - LICENÇA DE EDIFICAÇÃO NOVA - PROC.º N.º 

108/09 - Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida pela Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos, com sede na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, vila e freguesia de Vagos, para a obra 

localizada na referida vila e freguesia, com destino à Alteração do Lar de Idosos – Vagos, (proc.º n.º 224/82), bem 

como o requerimento datado de 21/10/2009, a requer a isenção do pagamento de taxas. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar do pagamento da licença, conforme prevê o n.º 2, 

do art.º 88º, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, de acordo com a informação técnica datada 

de 29/10/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ARCANJO MIGUEL CAPELA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 40/85 – RATIFICAÇÃO – 

Presente o processo de loteamento, requerido por Arcanjo Miguel Capela, residente na Rua D. Nuno Alvares 

Pereira, n.º 70, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer a alteração ao loteamento n.º 2/86, sito no 

referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 09/11/2009, que aprovou a alteração ao loteamento, nos termos da informação técnica datada de 04/11/2009. --- 

4 - SPRING WORK - CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. - LOTEAMENTO 

URBANO - PROC.º N.º 4/09 – Presente o processo de loteamento n.º 4/09, de que é requerente a firma Spring 

Work – Construção e Promoção Imobiliária, Lda., com sede na Rua Santo António, n.º 23, lugar de Corgo do 

Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, que requer a aprovação do loteamento de um prédio situado 

na Rua da Capela, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, em 4 lotes. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento nas condições 

constantes da informação técnica, datada de 03/11/2009, da Divisão de Obras Particulares. ----------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e apreciação do ponto que se segue, a Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser familiar da requerente. -------------------------------------- 

5 - RECLAMAÇÃO DE DOLORES ROCHA MARQUES – foi presente o Auto de Vistoria, datado de 

10/09/2009, realizado pela Comissão de Vistoria, relativas a situação de Insalubridade e Segurança a um prédio 

situado em Soza, confinante com a Rua Direita e Beco das Cadeias, na sequência da exposição apresentada por 

Dolores Rocha Marques, e cujo proprietário é o Sr. Ismael Modesto Ferreira Simões, residente em Vagos. ---------- 

-------- Face ao teor do referido Auto de Vistoria, que se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos efeitos 

legais, a câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder 60 dias ao proprietário do prédio, Senhor Ismael 

Modesto Ferreira Simões, para que proceda à remoção das ruínas aí existentes e à limpeza do citado prédio, sob 

pena de, não o fazendo no prazo estipulado, a Câmara Municipal de Vagos promover a execução dos trabalhos a 



 
 
 
 
 
 

 

suas expensas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em seguida, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro foi chamada à Sala de Reuniões, 

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

D - DIVERSOS 

1 - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – Presente o ofício 

da Liga Portuguesa Contra o cancro – Núcleo da Região Centro, datado de 05/11/2009, a agradecer a colaboração 

da Câmara Municipal, a colaboração prestada ao Programa de Rastreio de Cancro da Mama, que teve lugar no 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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. ---------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Vereador Senhor Eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser Presidente da Direcção do organismo 

em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - RECTIFICAÇÃO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA PARA APOIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 

ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Presente a informação da Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, a informar que a Assistente Operacional, a prestar serviço no 

Jardim-de-Infância de Calvão – Sala 2, rescindiu contrato, propõe a rectificação do subsídio atribuído em Reunião 

de Câmara do dia 24/07/2009, à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, para fazer face 

às despesas com a alteração do número de horas de serviço da Assistente Operacional, colocada ao serviço do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, face ao exposto, deverá ser atribuído o subsídio de 1.946,21 € (mil, novecentos 

e quarenta e seis euros e vinte e um cêntimos), a acrescer ao subsídio anterior atribuído. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar o subsídio atribuído à Comissão de Apoio 

Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, atribuindo um subsídio adicional no valor de 1.946,21 € (mil, 

novecentos e quarenta e seis euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

-------- Seguidamente, o Vereador Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, foi chamado à Sala de Reuniões, 

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

2 - SUBSÍDIO PARA O PLANO DE ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 



 

DE EDUCAÇÃO DA EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA PAI, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 

DEZEMBRO – Presente a informação da Vice-Presidente da Câmara, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, a 

informar que a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Dr. 

João Rocha – Pai, desenvolve, no âmbito do seu plano de actividades, um programa de ocupação de tempos livres 

para os alunos daquela escola, e que este mesmo programa, colmata necessidades inerentes ao desfasamento entre 

os horários lectivos e os horários de transporte dos alunos da escola, estas actividades organizadas, requerem o 

apoio de monitores para o seu desenvolvimento, constituindo esse apoio um encargo para a associação supra 

referida, pelo que, propõe que seja atribuído um subsídio de 1.650,00 € (mil, seiscentos e cinquenta euros), para os 

meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB 2/3 Dr. João Rocha – Pai, um subsídio no valor de 1.650,00 € (mil, seiscentos e cinquenta euros), 

para os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. ------------------------------------------------------------------ 

3 - FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

datada de 17/11/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia-a-dia se tornam necessárias 

satisfazer, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere autorizar a constituição dos seguintes fundos 

permanentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor da Sra. Vereadora Dra. Albina Maria de Oliveira Rocha; ------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues; ------------------------ 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. D.P.M., Eng.º António Manuel Costa de Castro; --------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor da Sra. C.D.O.P., Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade; -------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. C.D.A., Dr. Laerte Macedo Pinto; -------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Sr. C.D.O., Eng.º João José Resende Bio; --------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Fiel de Armazém, Amílcar de Oliveira Raimundo; ----------------------------- 

-------- A reconstituição mensal dos fundos efectua-se contra a entrega dos documentos justificativos da despesa e a 

reposição efectua-se até 31 de Dezembro de 2009. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

termos do disposto no n.º 3, do artigo 92.º, da Lei 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 - CLAUDINO BOLAIS MÓNICA - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N.º 7/09 - Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Claudino Bolais Mónica, residente na Rua da Fonte, n.º 21, lugar de Canto 

de Calvão, freguesia de Calvão, que requer informação prévia sobre construção de um estábulo com ordenha e sala 



 
 
 
 
 
 

 

de leite, numa propriedade localizada no referido lugar e freguesia. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação 

técnica de 01/10/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - DENÚNCIA DA CONCESSÃO DO BAR DA ESTAÇÃO DA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE 

VAGOS – No seguimento das deliberações tomadas nas reuniões de 09/01/2009 e 26/06/2009, a Câmara 

Municipal, considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a concessão do Bar da Estação da Central de Camionagem de Vagos, doravante designado por Bar da 

ECC, foi formada com base no Regulamento de Exploração e Funcionamento da Estação Central de 

Camionagem de Vagos, publicado em Diário da República, pelo Aviso nº 2331/98, Apêndice nº 51, 2ª 

Série, nº 94, de 22/04/1998; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a ocupação do em causa foi deliberada em reunião de Câmara de 27 de Abril de 1998, assumindo a 

forma de cedência da ocupação do Bar nas condições constantes do Regulamento supra identificado; ------ 

•••• Que com base no edital de 24 de Março de 1998, do qual consta que o período de concessão/ocupação por 

6 anos, a título precário; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a concessionária deu inicio à ocupação em 2002, tendo terminado a 31 de Dezembro de 2006, sendo 

que a ocupação, para além desse período era renovada anualmente por deliberação da Câmara Municipal 

de 25 de Novembro de 2005; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a concessionária/ocupante procedeu a obras de adaptação e instalação do estabelecimento, no 

montante de 7.340,00 € (sete mil, trezentos e quarenta euros), constituindo as mesmas benfeitorias 

necessárias ao funcionamento da concessão; -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que a Estação Central de Camionagem nunca chegou a cumprir os fins para que foi edificada, 

prejudicando o normal funcionamento do estabelecimento; -------------------------------------------------------- 

•••• Que o Município de Vagos, na qualidade de proprietário do Bar da ECC e do próprio equipamento onde o 

Bar da ECC se insere, pretende demolir o edifício em causa com vista à construção de outros 

equipamentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que entre as partes decorreram negociações tendentes à denuncia da concessão/ocupação do Bar da ECC, 

acordando no montante indemnizatório de 5.850,00 € (cinco mil, oitocentos e cinquenta euros), 

correspondente à compensação do reembolso do investimento inicial; ------------------------------------------- 

•••• Que as partes acordaram no valor indemnizatório global de 13.190,00 € (treze mil, cento e noventa euros), 

correspondente ao valor das benfeitorias realizadas e ao reembolso do investimento inicial, conforme 

deliberações de Câmara de 9 de Janeiro de 2009 e 26 de Junho de 2009; ---------------------------------------- 

•••• Que as partes já se pronunciaram e aceitaram as condições da denúncia da concessão do Bar da Estação 



 

Central de Camionagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, denunciar e fazer cessar a concessão 

do Bar da Estação central de Camionagem em 31 de Dezembro de 2009. Mais delibera notificar a 

concessionária/ocupante para entregar o imóvel livre de pessoas e bens até à data indicada. Delibera ainda, a 

Câmara Municipal, por unanimidade, pagar a quantia indemnizatória de 13.190,00€ (treze mil cento e noventa 

euros), previamente acordada, no prazo indicado para a devolução do imóvel. -------------------------------------------- 

6 - PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA VAGUEIRA – BENFEITORIAS – Foi presente uma 

informação do Senhor Chefe da Divisão Jurídica, datada de 16/11/2009, relativamente ao assunto 

supramencionado, e em que, resumidamente, informar que na sequência do processo judicial do Parque de 

Campismo da Praia da Vagueira, entre o Município de Vagos, e o Senhor José Arlindo Alves Abreu, resta 

unicamente resolver a questão das benfeitorias realizadas no Parque, e que a posição do Município de Vagos e do 

Senhor José Arlindo Alves Abreu são bastantes dispersas, sendo que o primeiro pretende pagar a quantia de 

31.955,94 € (trinta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) e o segundo quer 

receber o montante de 531.935,71 € (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e cinco euros e setenta e um 

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

-------- Após várias trocas de impressões, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor ao Senhor José 

Arlindo Alves Abreu, o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que o Município de Vagos não concorda com o valor atribuído às benfeitorias, não calculadas na 

sentença, mas aí previstas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Submeter à autorização da Assembleia Municipal a proposta de constituição de um Tribunal Arbitral, de 

acordo com a Lei da Arbitragem, para efeitos de resolução extrajudicial do conflito; -------------------------- 

3. Submeter à apreciação do Senhor José Arlindo Alves Abreu a proposta de constituição do Tribunal 

Arbitral sendo que uma das condições do Município de Vagos é, a será desde já, a renúncia das partes ao 

direito de recurso da decisão do Tribunal Arbitral. ------------------------------------------------------------------- 

7 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-

HORA/FLORESTA – Foi presente uma carta de Arthur K. kadima – Nzuji, Arlindo & Jesus Construções, Lda. e 

Maria da Conceição Coelho do Carmo Canhoto, datada de 31/07/2009, que se dá aqui como inteiramente 

reproduzida para todos os efeitos legais e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas, acompanhada de 

um estudo com vista à criação de uma Urbanização Sénior, e em que se propõem adquirir os prédios constantes da 

localização prevista no citado estudo, com a área global de 89.280 m2, pelo montante de 1.300.000,00 € (um 

milhão e trezentos mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais é referido na citada carta que, tendo em vista a viabilidade jurídico – urbanística do projecto é 

necessário proceder-se a alterações ao Plano de Pormenor, conforme descrição dele constante e demais elementos 



 
 
 
 
 
 

 

referidos no estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou a pretensão, bem como os pareceres técnicos da Divisão de Planeamento e 

Urbanismo, de 13/11/2009, Divisão Administrativa, de 17/11/2009, e, Divisão Jurídica, de 18/11/2009, e 

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 2 abstenções dos Senhores Vereadores Eng.º Mário Santos Martins Júnior e 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, submeter a autorização da Assembleia Municipal a alienação dos lotes 3 a 45 

(com a exclusão do lote 30), do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, pelo valor de 1.300.000,00 € 

(um milhão e trezentos mil euros), nas condições propostas pelos requerentes e, em consequência autorizar a 

Câmara Municipal a iniciar o processo de alteração desse Plano de Pormenor, na respectiva parte. -------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Vereadores que se abstiveram apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Abstivemo-nos nesta votação porque implica necessariamente uma alteração ao Plano de Pormenor que deve ser 

autorizada em Assembleia Municipal. Por outro lado, não tivemos oportunidade de analisar este assunto com o 

devido cuidado e tempo que seria necessário.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


