
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 24/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

--------- No dia 2 de Dezembro de 2009, pelas quinze horas e vinte e cinco 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 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, Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. ------------------------------------- 

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

do dia 18 de Novembro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem, do Dia, o Senhor Vereador 

Eng.º Mário Dos Santos Martins Júnior, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, o seguinte: ------------------------- 

1. Que as reuniões da Câmara Municipal tenham o seu inicio efectivamente às 15:00 horas; --------------------- 

2. Que, sempre que ocorra 1 dia de feriado, a Ordem de Trabalhos e a minuta da acta da reunião anterior seja 

fornecida com mais um dia de antecedência; -------------------------------------------------------------------------- 

3. A consulta dos subsídios que são pagos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente a estas questões, o Senhor Presidente da Câmara, respondeu que nada tinha a opor ao 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em seguida, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro solicitou que, caso fosse possível, 

fosse-lhe facultada a possibilidade de consultar a documentação colocada à disposição dos Senhores Vereadores 

para a reunião, após o horário laboral. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente respondeu que tal situação é perfeitamente viável no Município até às 20:00 horas. ----- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 30 de 

Novembro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 118.567,99 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.3507, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 51/PG-V/09, levantado contra o Sr. João Maria de Jesus Pequeno, residente na Rua da 

Capela, lugar da Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, explorador do estabelecimento de Restauração e 



 

Bebidas, denominado “Café São João”, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que 

o mesmo tivesse licença ou Autorização de Utilização, nem constituía titulo válido de abertura do estabelecimento 

na posse do respectivo Explorador, nem comprovativo de ter efectuado a Declaração Prévia. --------------------------- 

-------- Mais informa que o mesmo é reincidente tendo sido elaborado em 17/04/2009, Auto de Notícia de Contra-

Ordenação n.º 08/PG-V/09. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.3509, da Guarda Nacional Republicana. Posto de Vagos, que remete o auto de Contra-

Ordenação n.º 52/PG-V/09, levantado contra o Senhor Herculano Marques, residente no Largo da Igreja, n.º 6, 

lugar e freguesia de Calvão, por ter procedido a uma queimada de sobrantes agrícolas, sem a respectiva licença da 

Câmara Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.3508, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o Auto de Contra-

Ordenação n.º 49/PG-V/09, levantado contra Márcia Sofia Casqueira Pata Duarte, residente na Rua Gago 

Coutinho, n.º 96, Gafanha da Nazaré, Ílhavo, exploradora do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

denominado por “café Sosense”, sito no lugar e freguesia de Soza, o mesmo encontrava-se a funcionar no exterior 

do estabelecimento, uma aparelhagem com música (actividade ruidosa de carácter temporário), no período 

nocturno, nas proximidades de edifícios de habitação, sem se encontrar licenciado pela Licença Especial de ruído, 

emitido pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AVEIRO - PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA DE NATAL – Presente o ofício da Associação 

Comercial de Aveiro, datado de 19/11/2009, onde remete o horário especial de Natal 2009, para os 

estabelecimentos dos concelhos da área de jurisdição, acordado entre a associação Comercial de Aveiro, o 

SINDCES – Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços de Aveiro e o CESP – Sindicato dos Trabalhadores do 

Comércio, Escritório e Serviços de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os horários especiais na época de Natal, meses de 

Novembro, Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

6 - PANDEMIA GRIPE A/H1N1 - PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 



 
 
 
 
 
 

 

DE VAGOS – Presente o Plano de Contingência Interno da Câmara Municipal de Vagos, relativo à Pandemia 

Gripe A/H1N1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Contingência Interno da Câmara 

Municipal de Vagos, relativo à Pandemia Gripe A/H1N1. -------------------------------------------------------------------- 

7 - 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 07/10/2009, 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 3770/2009, da 

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

8 - MIGUEL NUNO SARGENTO TARENTA - TRANSPORTES ESCOLARES – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------- 

9 - ANDRÉ ROCHA MARTINS - TRANSPORTES ESCOLARES - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------- 

10 - PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL PELO PERÍODO DE 6 MESES, EFECTUADO PELA 

SR.ª CECÍLIA JOÃO SANTOS GOMES ARANHA – Foi presente uma carta de Cecília João Santos Gomes 

Aranha, residente na Rua Professor Ernesto Neves, Prédio Alemão, 2º Esq., na Praia da Vagueira, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, a solicitar auxílio para a renda da casa, em virtude de se encontrar desempregada e ter a seu 

cargo uma criança de 14 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Alejandra de Almeida, datada de 27/11/2009, a 

Câmara Municipal nos termos do disposto no artigo 4º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, deliberou, por unanimidade, apoiar em 100 % o pagamento 

da renda de 250,00 €/mês, pelo período de 3 meses, Novembro, Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010, mediante a 

apresentação de documento justificativo do pagamento dessa renda, findo o qual procederá à revisão do processo. - 

11 - TRANSPORTE DE CINCO ALUNOS, DO ENSINO ESPECIAL, PARA O CASCI DE ÍLHAVO E 

ESCOLA EB 2/3 DE VAGOS - Presente a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos 

Sociais, Dr. ª Lina Ferreira, datada de 27/11/2009, na qual dá a conhecer que os alunos, Jéssica de Jesus Gomes, de 

11 anos, Rafael André Brites Ferreira, de 10 anos, Ana Rita Silva Rocha, de 7 anos, Felipe Souza de Jesus, de 7 

anos e Bryan Paolo Ferreira Castillo, de 7 anos, são portadores de deficiência e de necessitarem, por esse motivo, 

de frequentar Estabelecimento de Ensino Especial, na Unidade de Surdos da EB 1º Ciclo de Ílhavo. ------------------ 

-------- Informa ainda, que os mesmos alunos, pela sua deficiência, têm direito ao transporte escolar gratuito, 

realizado em circuito especial e adaptado às suas dificuldades. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Vagos, o 



 

montante diário de 86,50 € (oitenta e seis euros e cinco cêntimos), destinado ao pagamento do transporte dos 

alunos mencionados em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - TRANSPORTE DE TRÊS ADULTOS, DEFICIENTES, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CASCI DE ÍLHAVO - Presente a informação da Chefe de Divisão de 

Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 27/11/2009, na qual dá a conhecer que os 

adultos Luz Marina Gomes Carvalhais, Liliana Costa Rosa e Isabel Cristina Matias da Rocha, são portadores de 

deficiência e não têm autonomia para se deslocarem em transportes públicos até Vagos, onde apanham a carrinha 

do CASCI, pelo que todos eles têm necessidade de se deslocarem em transporte de táxi. -------------------------------- 

-------- Informa ainda que a instituição CASCD de Santa Catarina, na valência de Centro de Actividades 

Ocupacionais, não tem vaga, pelo que têm de continuar a frequentar o CASCI de Ílhavo. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a firma Leonel & Carmelinda, Lda., o 

transporte de táxi pelo preço de 15,00 € / dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

13 - TRANSPORTE, EM TAXI, PARA DOIS ALUNOS, COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, NO 

PERCURSO ENTRE AS SUAS RESIDÊNCIAS E A ESCOLA EB 2/3 E SECUNDÁRIA DE ÍLHAVO - 

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

27/11/2009, na qual dá a conhecer que os alunos Cesário Miguel Peres dos Santos Sabino, que frequenta o 10º ano 

de escolaridade, na Escola Secundária de Ílhavo, com residência em Santa Catarina, e Rui Filipe Silva, que 

frequenta o 6º ano de escolaridade, na Escol EB, 2.3 de Ílhavo, com residência em São Romão, freguesia de Santo 

André, são portadores de deficiência auditiva, frequentam a Unidade de Surdos da Escola Secundária de Ílhavo, 

por não existir este tipo de resposta no concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------- 

--------Informa ainda, que os mesmos alunos, não possuem autonomia para se deslocarem em transportes públicos, 

pelo que todos eles têm necessidade de se deslocarem em transporte de táxi. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, contratar com a firma Leonel & Carmelinda, Lda., o 

transporte de táxi pelo preço de 25,00 € / dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

14 - 17ª 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 17ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 57.000,00 

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

15 - MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS – Nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2 do 



 
 
 
 
 
 

 

POCAL, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a abertura de contas bancárias e respectivas 

movimentações possam ser efectuadas simultaneamente pelas funcionárias com funções na Tesouraria, a 

Assistente Administrativa Principal Maria Luísa Pessoa dos Santos como 1ª responsável, substituída nas suas falta 

e impedimentos pela Assistente Administrativa Maria Alice Domingues Graça, e ainda pela Sr.ª Vice-Presidente, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha ou pelo Sr. Vereador Silvério Rodrigues Regalado, estes últimos em caso de 

falta, impedimento ou ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 

16 - 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 18/11/2009 a 

30/11/2009, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - CARLOS DANIEL ROCHA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 115/2004 – Foi presente o 

processo de obras particulares n.º 115/2004, em que é requerente Carlos Daniel da Rocha, residente na Rua Nova, 

n.º 25, lugar de Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar licença especial para acabamento 

da sua moradia, pelo prazo de dois anos e ainda a requer que se mantenha válidas e adequadas as peças escritas e 

desenhadas anexas ao processo inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica de 19/11/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a 

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

2 - JOÃO LUÍS DE PINHO SANTOS, CARLOS MANUEL SIMÕES FERREIRA E JOÃO MATIAS 

BERNARDES - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 26/09 – RATIFICAÇÃO – 

Em seguida a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 16/11/2009, que deferiu o pedido de desistência do destaque, formulado por João Luís de Pinho 

Santos, e outros, relativamente ao processo n.º 26/09, com base na informação técnica de 16/11/2009. ---------------- 

3 - UNIJOTAS, IMOBILIÁRIA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PORC.º N.º 3/97 – Foi presente o 

processo de loteamento n.º 3/97, em que é requerente a firma Unijotas – Imobiliárias, Lda., com sede na Rua da 

Central, n.º 279, Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o Auto de vistoria para recepção definitiva das obras de urbanização, realizado em 18/11/2009, 

bem como a informação técnica de 19/11/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o 

auto de Vistoria e receber definitivamente as obras de urbanização. --------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar a libertação da respectiva caução. --------------------------------- 

4 - RECLAMAÇÃO DE FRANCISCO ADELINO XAVIER ESTEVES MADEIRA PINA – Em seguida foi 

presente o processo n.º 109/93, respeitante à reclamação apresentada por Francisco Adelino Xavier Esteves 



 

Madeira Pina, contra António Tavares Marques, em virtude deste ter procedido à execução de uma cobertura sem 

licença municipal no edifício situado na Rua 5, Quinta de Boa-Hora, na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da 

Boa-Hora, bloco 263. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisado o Auto de Vistoria, de 10/09/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:  

1. Notificar o reclamado Sr. António Tavares Marques para, no prazo de 60 dias, proceder à remoção da 

referida cobertura; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Notificar o reclamante para proceder à colocação da guarda metálica na zona onde se acha executada a 

construção referida no Auto de Vistoria. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento a ambos do teor da presente deliberação e do 

referido auto de Vistoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

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

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

2 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS - SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 30/11/2009, que autorizou o pagamento na importância 

de 8.550,00 € (oito mil e quinhentos e cinquenta euros), ao Centro Cultural Desportivo dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 4623/2009. -------------------------------- 

3 - MANUEL FRANCISCO JUNIOR - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 22/91 – RATIFICAÇÃO – 

Presente as informações técnicas da Divisão de Obras Particulares, datada de 30/11/2009, e da Divisão de Serviços 

Operativos, datada de 27/11/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 30/11/2009, que homologou a recepção provisória das obras de urbanização do 

loteamento e autorizou a redução da respectiva caução, bem como que determina a abertura de concurso por ajusto 

directo quanto à vistoria/inspecção aos parques e equipamentos desse loteamento. --------------------------------------- 

4 - LITORVAGOS - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 

3/096 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 3/09, em que é titular a firma Litorvagos – 

Construções unipessoal, Lda., relativamente à operação de loteamento dos prédios situados junto à Avenida João 

grave, em Vagos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 27/11/2009, que aprovou a alteração de loteamento, dando origem ao aditamento n.º 1, do 



 
 
 
 
 
 

 

alvará de loteamento n.º 17/94, datado de 27/11/2009. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

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


