
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 25/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE NOVEMBRO 

DE 2010 

 

--------- No dia 16 de Novembro de 2010, pelas quinze horas e quinze 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 e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. ---------------------- 

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

n.º 24/10, do dia 02/11/2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de 

Novembro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 23.321,55 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS BANCAS NO MERCADO DE PEIXE DA PRAIA 

DA VAGUEIRA – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 

Arrematação para a Concessão do Direito de Ocupação das Bancas no Mercado do Peixe da Praia da Vagueira, 

datado de 12/11/2010, e bem assim adjudicar definitivamente o direito de Ocupação das Bancas, nos termos e para 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 10º, do Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira aos 

seguintes concorrentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Banca n.º 1 - José Carlos Anacleto Martins, por 1.020,00 € (mil e vinte euros); --------------------------------- 

•••• Banca n.º 2 – Maria Benilde Pereira do Céu Martins, por 1.200,00 € (mil e duzentos euros); ----------------- 

•••• Banca n.º 3 – Voltar ao Mar, por 1.550,00 € (mil, quinhentos e cinquenta euros); ------------------------------ 

•••• Banca n.º 4 – Rosa Maria de Jesus Rodrigues, por 2.100,00 € (dois mil e cem euros); ------------------------- 

•••• Banca n.º 5 – Rosa Maria de Jesus Rodrigues, Unipessoal, Lda., por 2.150,00 € (dois mil, cento e 

cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Banca n.º 6 – Sílvia Cristina Santos Silva, por 1.300,00 € (mil e trezentos euros); ------------------------------ 

•••• Banca n.º 7 – Euclides Pereira do Céu, por 1.050,00 € (mil e cinquenta euros). --------------------------------- 

 



 

3 - EDP DISTRIBUIÇÃO- ENERGIA, S.A. – ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO PT VGS0096 – 

Presente o ofício n.º 1550/10/DRCP, de 27/09/2010, da EDP Distribuição – Energia, S.A., a informar que para a 

execução dos trabalhos de alteração de localização do PT VGS0096, a título excepcional, deve a Câmara 

Municipal proceder ao pagamento prévio da importância de 3.515,28 € (três mil, quinhentos e quinze euros e vinte 

e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento e pagar a importância de 3.515,28 € 

(três mil, quinhentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 28/10/2010 a 

10/11/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

5 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ------ 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ETAR DE SANTA CATARINA - PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

N.º 1 - Em seguida, a Câmara Municipal, tendo em conta como base a informação técnica, datada de 02/11/2010, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais n.º 1, da obra de “ETAR de Santa Catarina”, no 

montante de 26.882,50 € (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------- 

-------- A parte escrita da referida informação técnica, é dada aqui como inteiramente reproduzida para todos os 

efeitos legais e ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. ------ 

2 - REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2.-18/2008 - 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada de 09/11/2010, a informar que o 

empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 16 dias, devido a 

condições meteorológicas desfavoráveis à execução dos trabalhos, nomeadamente a pintura dos pavimentos, 

prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 30 de Dezembro de 2010. ------------------------------------------------------- 

-------- 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 16 dias, a título 

gracioso e notificar o empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ----------------------------------------- 

3 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE - CONTRATO ADICIONAL DE EMPREITADA - 

APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO - Presente a Minuta do Contrato Adicional n.º 1 da Empreitada 

“Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datado de 08/11/2010, que aprovou a Minuta do contrato adicional n.º 1 da empreitada mencionada em epígrafe. --- 



 
 
 
 
 
 

 

4 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM PONTE DE 

VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2.1-34/2008 – PROJECTO DE EXECUÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Projecto de Execução da empreitada “Ampliação da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais em Ponte de Vagos”, bem como aprovar as Peças Escritas e as Peças Desenhadas, de acordo 

com a informação do Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, datada de 04/11/2010, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO CARLOS FERREIRA - CASA DOS MARGAÇAS – Em seguida, foi presente uma carta do Senhor 

João Carlos Ferreira, residente em Ílhavo, e na qualidade de proprietário de um imóvel denominado “Casa 

Brasonada em S. Romão”, sita em S. Romão, concelho de Vagos, a solicitar autorização para a demolição do 

referido imóvel, uma vez que o mesmo se encontra em estado de avançada degradação e ruína, gerando por 

consequência graves problemas quanto a segurança e saúde pública das pessoas. ----------------------------------------- 

-------- Sobre este assunto se refere o Auto de Vistoria constante do processo, elaborado pela Comissão de 

avaliação Estética e Técnica, datado de 26/07/2010. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Após várias trocas de impressões, e tendo em consideração o traçado arquitectónico do edifício e a sua 

significativa representatividade no âmbito do património histórico e cultural do concelho de Vagos, o Senhor 

Presidente da Câmara colocou à consideração do órgão executivo a opção de decisão por umas das três propostas 

que apresentou, e que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. “Ser previamente consultada uma entidade especializada na matéria, por exemplo o IGESPAR, no 

sentido de determinar objectivamente o interesse patrimonial e histórico do imóvel; --------------------- 

2. Tomar posse administrativa do imóvel pela Câmara Municipal e a mesma proceder à demolição do 

imóvel, garantindo a cada momento a aquisição para o acervo municipal dos bens mobiliários com 

interesse histórico, podendo, se justificar, adquirir o mesmo. ------------------------------------------------- 

3. Deferir a pretensão do requerente nas seguintes condições: --------------------------------------------------- 

a) A demolição ser acompanhada e fiscalizada por um técnico especializado na área da 

arqueologia que fiscalizará a todo o tempo a demolição, determinando a sua calendarização;  

b) Avaliará em cada momento quer a cedência de direitos imobiliários, quer mobiliários, de 

interesse histórico para o Município, quer a interrupção dos trabalhos para eventual 

aprofundamento do valor histórico e patrimonial das edificações existentes no local.” -------- 

-------- Postas a votação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António 



 

Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado) e 3 contra (do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

que votou pela proposta número dois, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, 

que votaram pela proposta número um), aprovar a proposta n.º 3, ou seja, “Deferir a pretensão do requerente nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) A demolição ser acompanhada e fiscalizada por um técnico especializado na área da arqueologia que 

fiscalizará a todo o tempo a demolição, determinando a sua calendarização; ------------------------------ 

b) Avaliará em cada momento quer a cedência de direitos imobiliários, quer mobiliários, de interesse 

histórico para o Município, quer a interrupção dos trabalhos para eventual aprofundamento do valor 

histórico e patrimonial das edificações existentes no local.” ------------------------------------------------- 

2 - LICINIA MARIA ROCHA JOÃO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 127/2008 – Foi presente o 

processo de obras particulares, n.º 127/2008, em que é titular Licinia Maria Rocha João, residente na Rua 3 de 

Setembro, lugar de Vigia, freguesia de Santo André, a requerer licença para construção de moradia, muros de 

vedação e comunicação de execução de muros de divisão, num terreno sito no lugar de Lameiro do Mar, freguesia 

de Santo António de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De acordo com pareceres técnico e jurídico, datados de 26/10/2010 e 27/10/2010, respectivamente, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a titular do processo que é sua intenção declarar a 

caducidade do processo, nos termos do n.º 6º do artigo 20º do RJUE, e para reclamar, querendo, nos termos dos 

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

3 - MINUTA PARA “RELATÓRIO TÉCNICO DE PEDREIRA” – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta para “Relatório Técnico da Pedreira”, nos termos do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 

de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, documento que se dá aqui 

como inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:40 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se 

da Sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação dessa vereadora. -- 

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 - COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - LIVRO “CONTRIBUTO 

PARA A HISTÓRIA DE CALVÃO” – Presente o ofício n.º 331/10, de 20/10/2010, do Colégio da Nossa 

Senhora da Apresentação, a solicitar à Câmara Municipal a aquisição de 100 exemplares do livro “Contributo para 

a História de Calvão”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir 100 exemplares do livro “Contributo para a 

História de Calvão”, ao preço de 15,00 €/cada, no total de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). ------------------------ 

2 - TRANSPORTE DA ALUNA CRISTIANA MARIA SIMÕES MARQUES – Presente o ofício do 

agrupamento de Escolas de Vagos, EB 2,3 Dr. João Rocha Pai – Vagos, datado de 15/11/2010, e a informação da 

Chefe de Divisão de Acção Social, datada de 16/11/2010, a informarem do caso da aluna Cristiana Maria Simões 

Marques, portadora de Síndrome Cútis Laxa, sendo que o transporte da mesma é assegurado diariamente pela mãe, 

pelo facto de ser portadora de deficiência, não ter autonomia para se deslocar em transportes escolares e de não 

existir um circuito especial que assegure, desde a sua área de residência, as viagens para a Escola EB 2,3 de Vagos.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento das viagens até 4 viagens/dia, ao 

custo de 0,40 € por km, em função das dificuldades inerentes ao almoço, bem como, para realizar oxigenoterapia, 

mediante apresentação de documentos comprovativos. ------------------------------------------------------------------------ 

3 - “RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS” - PLANO DE TRABALHOS 

DE RISCO ESPECIAL - TRABALHOS NA COBERTURA – APROVAÇÃO – Presente a informação técnica, 

datada de 12/11/2010, que remete o Plano de Trabalhos de Risco Especial, para os trabalhos previstos na cobertura 

da obra supracitada, validado pela coordenação de segurança, para efeitos de aprovação pelo Dono de Obra. -------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos de Risco Especial, da obra 

“Recuperação do Pavilhão Gimnodesportivo de Vagos”. ---------------------------------------------------------------------- 

4 - CABAZES DE NATAL PARA 2010 – PROPOSTA – Presente a proposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datada de 15/11/2010, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando as medidas de austeridade e os cortes impostos pelo governo, quanto ao financiamento às 

Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a grave crise económica e financeira que a sociedade portuguesa vive nos dias de hoje. ------- 

-------- Considerando que a Câmara Municipal, tem por tradição ajudar os funcionários de famílias com recursos 

económicos mais carenciados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Proponho que atribuição dos cabazes de natal este ano seja reduzida no valor do cabaz, até 30,00 € cada, 

contemplando só os funcionários com salários até 750,00 €, reduzindo em mais de 50% do investimento dos anos 

anteriores, e lembranças natalícias para os funcionários com salários dos 750,00 € até aos 900,00 €.“ ----------------- 

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

5 - SEGURO DE SAÚDE GRUPO – PROPOSTA – Presente a proposta do Senhor Presidenta da Câmara, 

datada de 15/11/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando o estipulado na Lei do Orçamento de Estado pelo Governo, quanto à proibição do 

pagamento de despesas de financiamento de sistemas de protecção social ou de cuidados de saúde de sistemas 



 

alternativos à ADSE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando as recomendações do Tribunal de Contas quanto à suspensão de financiamentos de sistemas 

de protecção social ou de cuidados de saúde suportados pelas Autarquias Locais. ----------------------------------------- 

-------- Considerando que a Câmara Municipal de Vagos, tem em vigor um Seguro de Saúde Grupo com a Vitória 

Seguros, em substituição da ACASA, cujo vencimento é a 31/12/2010. ---------------------------------------------------- 

-------- Para efeitos do estrito cumprimento da lei, proponho a resolução do contrato de Seguros Saúde Grupo a 

partir do próximo vencimento, ficando os funcionários da Câmara Municipal a partir dessa data, só abrangidos pelo 

Regime de Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações.” ------------------------------------------------------------- 

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

6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÉPOCA DO NATAL – PROPOSTA - Presente a proposta do Senhor 

Presidenta da Câmara, datada de 15/11/2010, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------- 

-------- “Considerando as medidas de austeridade e os cortes do Governo, quanto ao financiamento às Autarquias 

Locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a Câmara Municipal, habitualmente faz a iluminação pública do centro da vila na época 

de Natal, associando-se ao comércio fazendo face às dificuldades que atravessam. --------------------------------------- 

-------- Proponho a contratação mínima de iluminação do centro da vila, reduzindo o investimento dos outros anos 

a menos de 50%, conforme orçamento anexo.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 - CORRECÇÃO MATERIAL AO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - 

PARCELA A – Presente a informação técnica, datada de 15/10/2010, a informar que no decorrer da 

implementação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, verificou-se um erro 

cartográfico na planta de implantação do plano motivado por uma incorrecção cadastral, pelo que, considera 

oportuno proceder à correcção material do Plano de Pormenor, no sentido de respeitar o cadastro predial. ----------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a correcção material do Plano de Pormenor do 

Parque Empresarial de Soza – Parcela A, sendo esta publicada na mesma série do Diário da República em que foi 

publicado o Plano de Pormenor, e de acordo com o n.º 3 do artigo 97º-A, deve a declaração referida, ser 

previamente comunicada ao órgão competente para aprovação do Plano de Pormenor, neste caso a Assembleia 

Municipal de Vagos e à CCDR/C. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE AVEIRO 

– MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2011 - Presente o ofício n.º 036078, datado de 

05/11/2010, da Sub-Região de Saúde de Aveiro, que envia, para emissão de parecer, proposta de turnos de serviço 

para o ano de 2011, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 
 
 

 

para o ano de 2011, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezanove horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


