
 
 
 

 

 

ACTA Nº 24/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

--------- No dia 6 de Dezembro de 2011, pelas 15:10 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 da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina de Oliveira Rocha, e dos Senhores 

Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, não tendo comparecido ao inicio da reunião a Senhora Vereadora 

Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, vindo a fazê-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da 

presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------- 

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

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

se mencionará no local próprio da presente acta. -------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Antes de se entrar na discussão e votação deste Ponto da Ordem de 

Trabalhos, usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro para dizer que na reunião 

camarária de 8 de Novembro de 2011, aquando da votação do assunto A - 14 – Taxa de Derrama para 2012, votou 

contra a fixação da Derrama, e não se absteve, conforme consta da acta daquela reunião. -------------------------------- 

-------- Sobre o assunto todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes manifestaram a sua concordância 

relativamente ao voto contra da Senhora Vereadora, pelo que, a acta da reunião da Câmara Municipal de 8 de 

Novembro de 2011 foi aprovada, por unanimidade, com a rectificação ao referido assunto sobre a fixação da 

Derrama para 2012, pelo que deverá constar para todos os efeitos legais que a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro votou “contra” e “não se absteve”, conforme foi mencionado, por lapso, na atrás citada acta. ------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA - Continuando a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro solicitou autorização para consultar os documentos inerentes às reuniões da Câmara Municipal 

após as 20:00 horas, uma vez que não teve anteriormente possibilidade de o fazer porque o segurança tinha de sair 

às 20:00 horas. O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que deveria informar o segurança que necessitava 

de ficar mais tempo, além das 20:00 horas e como tal não haverá problema para o futuro. ------------------------------- 

--------- Solicitou ainda informação sobre o relatório da IGF. O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que 

se trata ainda de um Relatório Preliminar e nesta fase o mesmo ainda não é de natureza pública. ----------------------- 

--------- Mais disse que, quando houver um Relatório Definitivo, o mesmo será dado a conhecer. ----------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:20 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 então a contar com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de 

Dezembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 61.159,13€ (sessenta e um mil, cento e cinquenta e nove 

euros e treze cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------------------------- 

2 - 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 2011 - 

APROVAÇÃO - Em seguida, foram presentes duas informações, datadas de 08/11/2011 e 21/11/11, da Divisão de 

Educação, acompanhadas da 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 2011, documentos cujas 

cópias se dão aqui como inteiramente reproduzidas e ficarão arquivadas no livro de actas junto à presente 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal de 2011, bem como remeter o assunto à Assembleia Municipal, para apreciação e votação. ---------------- 

3 - JOSÉ CÂNDIDO MARTINS OLIVEIRA - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 

- Foi presente o ofício de João Pinto Germano & Associados, datado de 30/12/2010, a informar que o seu 

constituinte teve um acidente no dia 15/12/10, pelas 14:45 horas com o seu veículo ligeiro de matrícula 13-70-NQ, 

quando circulava na Rua Caminho de Aveiro, no sentido Lavandeira – Vale de Ílhavo, Concelho de Vagos, pelo 

que solicita uma indemnização no valor de 1.927,71€ (mil novecentos e vinte e sete euros e setenta e um cêntimos) 

pelos danos sofridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração o parecer jurídico, datado de 17/02/2011, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido do requerente, e notificar o mesmo para se pronunciar, querendo, 

nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - JOÃO LEANDRO SANTOS GARCEZ - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - 

Foi presente ofício de João Leandro Santos Garcez, residente na Rua 25 de Abril, nº 34 – 1 Dto, no lugar de Bairro 

Norte, Freguesia de Praia de Mira e Concelho de Mira, a informar que no dia 28/12/2010, enquanto circulava na 

estrada sentido Vagos – A17, embateu com a sua viatura, de matrícula 07-HP-21, nuns buracos aí existentes, pelo 

que solicita uma indemnização no valor de 193,53 € (cento e noventa e três euros e cinquenta e três cêntimos). ----- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para indicar na planta de 

localização o local exacto do acidente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - NORBERTO SOARES - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Presente o ofício 

de Norberto Magalhães Soares, datado de 22/01/2011, residente na Urbanização Quinta da Boa Hora, Lote 187, 

Rua 12, lugar de Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que no dia 15/01/2011, 

enquanto circulava na Estrada Florestal de Calvão, embateu com a sua viatura, matrícula 49-69-FL, num buraco, 

pelo que solicita uma indemnização pelos danos causados no valor de 698,18€ (seiscentos e noventa e oito euros e 



 
 
 

 

dezoito cêntimos) da reparação do automóvel e 30€ (trinta euros) do pedido de participação de ocorrência às 

autoridades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração o parecer do Jurista, datado de 17/02/2011, e a lei, que imputa às Câmaras 

Municipais a obrigação de manter em bom estado de conservação as estradas municipais e tendo em consideração 

que a via onde se deu o acidente não é uma estrada municipal mas sim uma estrada no Município de Vagos, cuja 

responsabilidade pela gestão e manutenção é da Autoridade Nacional Florestal, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ser sua intenção declinar a sua responsabilidade nos presentes danos e para o reclamante reclamar, 

querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ---------------------------------------- 

6 - CARLOS VINAGRE AUGUSTO - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Foi 

presente um ofício de Carlos Vinagre Augusto, residente na Rua Principal, nº 18, no lugar de Gafanha da Vagueira, 

Freguesia Gafanha da Boa Hora e Concelho de Vagos, a informar que, enquando circulava na Rua Principal, do 

referido lugar e freguesia embateu com a sua viatura, matrícula 66-67-FP, nuns buracos aí existentes, pelo que 

solicita uma indemnização pelos danos causados no valor de 230.10€ (duzentos e trinta euros e dez cêntimos. ------ 

-------- Tendo sido presente a informação jurídica, datada de 21/02/2011 e com base na mesma, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir a responsabilidade no presente acidente e 

consequentes danos e, para o requerente se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 

100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - LILIANA SIMÕES GRAÇA - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Foi presente 

uma carta de Liliana Simões Graça, residente na Rua Principal da Barra, nº 523, no Concelho de Mira, a informar 

que no dia 06/12/2010, enquanto circulava na Rua da Floresta, sentido Norte/Sul, Gafanha da Boa Hora, embateu 

com a sua viatura, de matrícula 66-67-FP, nuns buracos aí existentes pelo que solicita uma indemnização no valor 

de 3.906,13€ (três mil novecentos e seis euros e treze cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo sido presente a informação jurídica, datada de 21/02/2011 e com base na mesma a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir a responsabilidade no presente acidente e consequentes 

danos e, para o requerente se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 100º e 101º 

do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - PAULO GONÇALVES - ACIDENTE DE VIAÇÃO - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO. - Foi presente o 

ofício de Paulo Gonçalves, datado de 31/05/2011, a informar que no dia 21/04/2011, embateu com a sua viatura, de 

matrícula 85-BB-31, quando circulava na Rua dos Cardais, no sentido Gafanha da Encarnação - Vagos, Concelho 

de Vagos pelo que solicita uma indemnização pelos danos sofridos. --------------------------------------------------------- 

-------- Tendo sido presente a informação jurídica, datada de 14/06/2011 e com base na mesma a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir a responsabilidade no presente acidente e consequentes danos 

e, para a requerente se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 100º e 101º do 



 

C.P.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - PEDIDO DE SUBSÍDIO - LIMPEZA DO PARQUE DAS 

AZENHAS - Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 29/09/2011, a solicitar a atribuição de um 

subsídio, no valor de 1.750,00 € (mil setecentos e cinquenta euros), destinado ao pagamento do serviço de mão-de-

obra de obras de um trabalhador, para limpeza do Parque das Azenhas. ----------------------------------------------------- 

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

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

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - PEDIDO DE REPARAÇÃO DO PAVIMENTO - RUA 

ESTRADA DO QUINTAL/RUA DA ESCOLA - RIO TINTO - Presente o ofício da Junta de Freguesia de 

Ouca, datado de 14/09/2011, a solicitar a reparação do pavimento da Rua Estrada do Quintal/Rua da Escola – Rio 

Tinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, uma vez 

que o assunto estará previsto para o Orçamento do ano 2012. ----------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO - PEDIDO DE ABERTURA DE CAMINHO - Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Calvão, datado de 08/11/2011, a solicitar que os serviços operativos da Câmara 

Municipal, efectuem a abertura de um caminho, denominado Travessa de Rua Nova no lugar de Cabecinhas. ---- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos tendo em 

vista aguardar a aprovação do Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2012. --------------------------------------- 

12 - ABERTURA DE VIA PÚBLICA JUNTO AO POLIDESPORTIVO DE SÃO ROMÃO – Presente o 

ofício do Senhor Manuel Ângelo de Oliveira Martins, datado de 30/09/2011, residente na Rua 30 de Novembro, nº 

8, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, na qualidade de proprietário do prédio rústico inscrito na matriz 

predial da freguesia Santo André de Vagos sob o artigo nº 4410, a informar que aceita que a Câmara Municipal 

proceda á construção de um arruamento público ocupando parte do referido prédio. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente. ------------------------------- 

13 - TRANSPORTES ESCOLARES DO ENSINO SECUNDÁRIO PARA O ANO LECTIVO DE 2011/2012 

- Seguidamente, foi presente uma informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada 

de 15/11/2011, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que é competência dos Município e, em particular, do Município de Vagos, a 

comparticipação dos transportes escolares dos alunos que frequentam o Ensino Secundário. ---------------------------- 

-------- Considerando que existem alunos do Ensino Secundário que, por inexistência da oferta formativa na rede 

escolar do Concelho de Vagos, frequentam o Ensino Secundário e, estabelecimentos de ensino de outros 

Concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

 

− Que se autorize o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes de autocarro dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora do Concelho de Vagos, 

quando respeitem as seguintes condições: ----------------------------------------------------------------- 

− O curso ou área de matrícula não existam nas escolas do Concelho de Vagos; ------------------------ 

− A escola a frequentar pelo aluno é, comprovadamente, a escola mais próxima do Concelho de 

Vagos com o Curso ou Área de matrícula pretendidos; -------------------------------------------------- 

− O processo de requerimento de comparticipação de transportes escolares esteja concluído de 

forma completa e correcta.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA TRANSPORTES ESCOLARES - RECTIFICAÇÃO – 

Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 18/11/2011, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Actas. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade rectificar, o referido protocolo. -------------------------------- 

15 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - Continuando, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e dos Senhor 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 (os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro), atribuir o seguinte subsídio: -------------------------------------------------------------------------- 

•••• ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ouca – 1.500.00 € (mil e quinhentos euros). ------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, abstiveram-se na sequência da declaração de voto de 07/04/2010. ------------------------------------- 

16 - PEDIDO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE UM TELHADO NO LUGAR 

DE LOMBOMEÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de 

trabalhos para cabimentação orçamental a posterior decisão. ----------------------------------------------------------------- 

17 - FAPAS – FUNDO PARA A PROTECÇÃO DOS ANIMAIS SELVAGENS – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO NO PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL “CONSERVAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE HABITATS DUNARES” - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo, em representação do Município de 

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

18 - JENIFFER JESUS - AQUISIÇÃO DE LIVRO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente ponto da ordem de trabalhos para cabimentação orçamental a posterior decisão. ------------------------------- 

19 - REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 



 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS DE VAGOS – Seguidamente, 

foi presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 28/11/2011, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Actas. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento de Atribuição de 

Subsídios às Associações Culturais Socioeducativas, Artísticas, Recreativas, e Humanitárias de Vagos, documento 

que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de Actas. -------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter o referido documento para Consulta Pública, a fim de se 

recolher sugestões tidas por convenientes sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- 

20 - NEVA - NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - Presente o ofício do NEVA – Núcleo 

Empresarial de Vagos, datado de 14/11/2011, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a referida pretensão. ----------------------------------- 

21 - REMUNERAÇÃO DO ELEMENTO EXTERNO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

COMUM PARA UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO EM CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO - Seguidamente foi presente a 

informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 28/11/2011, que se dá aqui 

como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora 

Dr.ª Albina Maria Oliveira Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22 - REMUNERAÇÃO DO ELEMENTO EXTERNO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

COMUM PARA UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO EM 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO - 

Seguidamente foi presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

28/11/2011, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora 

Dr.ª Albina Maria Oliveira Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23 - FUNDO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS 

ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - Seguidamente 

foi presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 28/11/2011, que 

se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia fica arquivada no presente Livro de Actas. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora 

Dr.ª Albina Maria Oliveira Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 

 

24 - COMISSÃO FESTA DA VILA DE VAGOS 2012 - LIGAÇÃO ELÉCTRICA DA ORNAMENTAÇÃO 

DA IGREJA - Presente o ofício da Comissão de Festas em Honra do Divino Espírito Santo e Santa Maria de 

Vagos, datado de 25/11/2011, a solicitar a ligação eléctrica da ornamentação da Igreja nas festividades do Natal e 

Ano Novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara e 

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

Silvério Rodrigues Regalado) e três votos a contra (dos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), retirar o presente ponto da ordem de 

trabalhos para esclarecimentos adicionais relativamente ao assunto em questão, e em especial sobre a comunicação 

do senhor Pároco através do boletim “Sopro do Espírito”, da Paróquia de S. Tiago de Vagos, nº 315, de 

27/11/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, declararam que são a favor da autorização da ligação 

eléctrica da ornamentação da igreja, tendo em conta que o espaço de tempo para ouvir a Comissão de Festas, 

poderá ser curto relativamente á decisão a tomar. ------------------------------------------------------------------------------- 

25 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - CEDÊNCIA DE TERRENOS - 

Relativamente ao assunto supramencionado a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o Senhor 

Presidente a justificar a posse da propriedade para usucapião dos seguintes artigos: -------------------------------------- 

•••• Artigo n.º 4425, com o valor atribuído de 27.350,00 € (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta euros); ------- 

•••• Artigo n.º 4380, com o valor atribuído de 4.330,00 € (quatro mil trezentos e trinta euros). -------------------- 

-------- E quando eram cerca das 17:30 horas as Senhoras Vereadoras Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª 

Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, ausentaram-se da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram 

com a participação e votação dessas Vereadoras. ------------------------------------------------------------------------------- 

26 - 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 16ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 125.350.00 

€ (cento e vinte e cinco trezentos e cinquenta mil euros), 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. -------------------------------- 

27 - 9ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – RATIFICAÇÃO - 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 



 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 9ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

19,500.00€ (dezanove mil e quinhentos euros), 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. -------------------------------- 

28 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO DE 2012, ATÉ AO 

MONTANTE DE 650.000,00 € - No seguimento da deliberação tomada em reunião de 08/11/2011, sobre o 

assunto supramencionado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato de 

Empréstimo, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente 

Livro de Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o 

Contrato de Empréstimo em representação do Município de Vagos, na condição da Assembleia Municipal 

autorizar a contracção deste empréstimo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A referida Minuta deverá, para o efeito, ser anexada aos documentos constantes do processo e que foram 

objecto da referida deliberação de 08/11/2011. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

30 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 10/11/2011 a 

30/11/2011, 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 - “REPARAÇÃO EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES” 

– VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE - RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 14/11/2011, que aprovou parcialmente os 

elementos constituintes do plano de segurança e saúde, da empreitada “Reparação em edifício de habitação social 

no Bairro Dr. Pedro Guimarães”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - “CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 11/11/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 



 
 
 

 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ---------------------------------- 

3 - “CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 18/11/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Construção de Biblioteca Municipal”. --------------------------------------- 

4 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-2/2006 - RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------------------------- 

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

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

5 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA - VALE (PONTE DE VAGOS) – 

PROC.º N.º 6.2.2-17/2008 - AUTO DE RECOMEÇO DOS TRABALHOS - Presente o auto de recomeço dos 

trabalhos da obra mencionada em epigrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recomeço dos trabalhos da 

empreitada “Pontões na Estrada Ponte de Vagos / Santa Catarina – Vale (Ponte de Vagos)”. ---------------------------- 

6 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA - VALE (PONTE DE VAGOS) – 

PROC.º N.º 6.2.2-17/2008 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada 16/11/2010, 

a informar que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 45 dias, 

devido a condições climatéricas desfavoráveis para a boa execução dos trabalhos, prevendo a conclusão dos 

trabalhos no dia 15 de Dezembro de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 45 dias, e notificar o 

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

7 - BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINCIPAL - OUCA - PROC.º N.º 6.2.2-3/2006 - RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o Auto de Recepção Definitiva, da obra mencionada em epígrafe. ---------------------------- 

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

de “Beneficiação da Rua Principal – Ouca”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - REPARAÇÕES EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DA CORREDOURA - 

PROC.º N.º E01/2011 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente o 

Auto de Recepção Provisória, datado de 14/09/2011, da empreitada mencionada em epígrafe. ----------------------- 

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

obra e aprovar a conta final da empreitada “Reparações em edifício de habitação social no Bairro da Corredoura”. - 



 

9 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA - PROC.º 6.2.2-20/2004 - 

RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. ------------- 

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

de “Requalificação Urbana do Bairro da Corredoura”. ------------------------------------------------------------------------- 

10 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-7/2009 - PLANO DE 

TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS - Presente a informação técnica, datada de 19/02/2011, onde 

anexa o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos Definitivos, da empreitada mencionada em epígrafe. ------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos 

Definitivos, da empreitada de “Construção da Biblioteca Municipal de Vagos”. ------------------------------------------- 

11 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM SANTO ANTÓNIO - PROC.º 6.2.2-1/2005 - 

RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o Auto de Recepção Definitiva, da obra mencionada em epígrafe. ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto da Recepção Definitiva da 

empreitada de “Construção de Parque Infantil em Santo António”. ---------------------------------------------------------- 

12 - EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. – EN 109 KM 68,540 – ABERTURA DE VALA 

TRANSVERSAL – REFORMULAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO NO BAIRRO S. SEBASTIÃO - 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Presente o auto de recepção provisória datado de 05/07/2011 da obra 

mencionada em epigrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de “Reformulação da Rede de Média Tensão no Bairro S. Sebastião”. ------------------------------------------------------ 

13 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - CONTRATO ADICIONAL DE EMPREITADA 

Nº 1 - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO – Presente a Minuta do Contrato 

Adicional n º 1 da empreitada mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, datado de 23/11/2011, que aprovou a minuta do Contrato Adicional nº 1, da empreitada “Centro 

Escolar de Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - PRIFER - INDÚSTRIA DE MOLDES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC.º N º 11/11 - Presente o 

processo de informação prévia n.º 11/11, em que é requerente a firma Prifer Indústria de Moldes, Lda., com sede 

na Zona Industrial da Bela Vista, Arruamento E Lote 2, Albergaria-a-Velha, que requer a implementação de uma 

unidade industrial, constituída por nave e bloco técnico/administrativo, que pretende, levar a efeito no lote de 

terreno nº 4, demarcado no Plano do Parque Empresarial de Soza - Parcela A (PESPA). --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido da requerente, nos termos do nº 2 do art.º 

15, do Regulamento do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A (Parcela 4), a justificação 



 
 
 

 

apresentada pelo requerente para construção de quatro pisos na área Técnica e Administrativa. ------------------------ 

2 - JACINTO MANUEL MARTINS DIAS PEREIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 18/2011 - 

Presente o processo de obras particulares, n.º 18/2011, em que é titular Jacinto Manuel Martins Dias Pereira, 

residente na Rua do Ribeiro, n.º 10, lugar de Boco, freguesia de Soza, a requer licença para construção de muros e 

pavilhão para instalação de oficina de reparação e pintura de automóveis, no lugar de S. Romão, freguesia de Santo 

André. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a presente exposição não altera o conteúdo do deliberado em reunião de 16/08/2011, a 

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

Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado) e um voto contra (do Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos) indeferir a 

pretensão do requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. - OBRAS PARTICULARES - 

PROC.º N.º 99/2011 – Foi presente o processo de obras particulares n.º 99/2011, em que é titular a firma Florindo 

& Filhos – Sociedade de Construções, Lda., com sede na Rua do Barreiro nº 5, lugar e freguesia de Ouca, a 

comunicar a execução das obras de construção de moradia, anexos e muros, no lote n º 9 do Alvará de loteamento 

n º 55/88, sito na Rua Dr. Máximo Loff, na vila e freguesia de Vagos. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar a variação inferior a 3% na área de construção. ---- 

4 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 11/2007 - Em seguida, foi presente 

o processo de loteamento n.º 11/07, em que é titular Armando Viana, Lda., que requer a recepção provisória das 

obras de urbanização e redução da garantia bancária, referente ao Alvará de Loteamento nº 1/10, sito no lugar de 

Salgueiro, freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Provisório, e autorizar a 

redução da caução em 90%, mantendo a garantia remanescente, no valor de 10%,até á recepção definitiva. ----- 

--------- 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 de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às 18:35 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 


