
 
 
 
 
 
 

 

  

ACTA Nº 26/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

--------- No dia 7 de Dezembro de 2010, pelas quinze horas e trinta 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 e Dr.ª Dina Maria Marques. Assistiu à reunião o Senhor Dr. 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, em virtude da mesma se encontrar doente. ----------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na discussão dos assuntos constantes da 

Ordem do Dia, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara o 

Regulamento de atribuição de subsídios, tendo este dado indicações aos serviços para satisfazer o pedido que foi 

formulado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 6 de 

Dezembro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 81.939,84 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DO NATAL - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

29/11/2010, a autorizar que os estabelecimentos comerciais, da área do Município, estejam abertos todos os dias da 

semana, das 8:00 às 24:00 horas, durante o mês de Dezembro (época do Natal e Ano Novo), sem prejuízo daqueles 

que possuem horário de duração superior. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - RECLAMAÇÃO CONTRA OFICINA SITA NA RUA ANTÓNIO CARLOS VIDAL - MAURO FILIPE 

SÁ BRANCO – Presente o processo supramencionado, a Câmara Municipal, tendo em consideração o que resulta 

das acções de fiscalização dos serviços municipais, que a fracção em causa tem autorização de utilização para 

comércio e comercializa bicicletas e acessórios, não se confundindo com a participação, que se refere a oficina de 

motorizadas, e ainda que não se verificaram indícios no espaço e infraestruturas públicas da prática de tal 

actividade, deliberou, por unanimidade notificar a ASAE do teor das informações, bem como, arquivar o processo.  

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – TOPONÍMICA - Presente o ofício da junta de Freguesia de Vagos, 



 

datado de 22/01/2010, a informar que algumas ruas da freguesia ainda não possuem nome, pelo que propõe à 

Câmara Municipal a atribuição do nome para as seguintes Ruas: ------------------------------------------------------------ 

•••• Rua que sai do Centro de Saúde e termina na Rua Padre Vicente Maria da Rocha - “Rua do Centro de 

Saúde”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Rua que sai das traseiras do Centro de Saúde e termina na Rua Fonte do Judeu – “Rua do Estádio”; -------- 

•••• Rua que sai do Pontão da Senhora de Vagos e termina junto do Pontão das Areias – “Rua das Moitas”; ---- 

•••• Rua que sai da Rua da Cantanhede (em frente da Rua Porto Gonçalo) e termina a 100 metros do Pontão de 

Senhora – “Rua dos Juncais”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Travessa que sai da Estrada da Senhora (casa 247) sem saída – “Travessa do Fausto”. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas apresentadas pela Junta de 

Freguesia de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – CEDÊNCIA DE PEDRA DE 

CALÇADA - Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 11/11/2010, a 

solicitar a cedência da pedra de calçada que sobrou das obras da Praça da Republica, em Vagos, para colocação nas 

bermas 4 de Outubro e Padre José Capela, no lugar da Lomba. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, a 

pedra de calçada que sobrou das obras da Praça da República, em Vagos. -------------------------------------------------- 

6 - MANUEL COSTA MIRASSOL – CONSTRUÇÃO DE MURO - Presente o ofício de Manuel Costa 

Mirassol, datado de 29/10/2010, residente na Rua das Escolas, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a informar que 

construiu um muro de protecção devidamente licenciado, frente à EB1 da Gafanha da Boa-Hora, foi construído um 

passeio junto ao referido muro, e por força da compactação do passeio, o muro cedeu, pelo que solicita a resolução 

do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Divisão de Serviços Operativos, 

para avaliar e orçamentar os custos com a reparação do mesmo, para posterior deliberação municipal. ---------------- 

7 - COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi presente um ofício do Comité 

Português para a UNICEF, a solicitar a atribuição de um subsídio. ---------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que a Câmara Municipal de Vagos apoia as iniciativas da UNICEF, com a 

aquisição de postais de Natal deliberou, por unanimidade, com 4 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 2 abstenções (dos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e 

Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), não o fazer por esta via. ------------------------------------------------------------------ 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

8 - ADRA – ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO – TARIFAS PARA O ANO DE 2011 – Foi presente o ofício 

da ADRA – Águas da Região de Aveiro, onde remete para conhecimento, as tarifas para o ano de 2011. ------------- 

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

9 - ALTERAÇÃO AOS PROTOCOLOS DE PARCERIA OUTORGADOS, COM A ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS, NO ÂMBITO DO PROGRMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 03/12/2010, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que, no ano lectivo de 2009/2010, foi elaborado, aprovado e outorgado um protocolo de 

parceria com a Associação de Solidariedade Social de Santo André de Vagos, tendo em vista o transporte e serviço 

de refeições na Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Vagos, no âmbito do programa mencionado em epígrafe. --- 

-------- Considerando que, no presente ano lectivo – 2010/2011, foi elaborado, aprovado e outorgado um protocolo 

de parceria pelos motivos e o objecto mencionado anteriormente. ----------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que no corpo dos dois protocolos, mais precisamente na Alínea b) da Claúsula3ª, é referido o 

valor a transferir por refeição servida, para Associação de Solidariedade Social de Santo André de Vagos. ----------- 

-------- Considerando que naquela alínea é, ainda e por lapso, referido que o valor transferido é acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, ignorando que ao abrigo do artigo 9º do Código do Imposto de Valor Acrescentado aquela 

Instituição está isenta do pagamento de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Propomos que se aprovem as adendas aos protocolos que rectificam aquela alínea.” ----------------------------- 

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

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

10 - APOIO FINACEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

PROTOCOLOS DE APOIO FINANCEIRO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente ponto da ordem de trabalhos, para discussão e esclarecimentos adicionais. -------------------------------------- 

11 - REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS E 

TRADUÇÃO – Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

03/12/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que foi aprovado em Reunião Ordinária de Câmara, de 4 de Agosto de 2010, o Protocolo de 

Colaboração para a implementação de um Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Práticas 

Administrativas e Tradução (PAT) com o Colégio de Calvão. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que findo o prazo para a realização de matrículas, neste CET, não se inscreveu um número 



 

suficiente de pessoas para que o mesmo fosse autorizado, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino 

Superior, a funcionar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, propomos que se revogue a deliberação de 4 de Agosto de 2010, considerando sem efeito 

o Protocolo de Colaboração para implementação do CET em PAT.” -------------------------------------------------------- 

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

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

12 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL – Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

03/12/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que primeira edição do Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Instalações 

Eléctricas e Automação Industrial decorreu e continua a decorrer de forma extremamente positiva, tendo permitido 

a aprovação do funcionamento de uma segunda edição daquele curso. ------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o CET decorre nas instalações e com o apoio logístico do Colégio Diocesano de Nossa 

Senhora da Apresentação, numa colaboração definida e enquadrada por um Protocolo de Colaboração outorgado 

entre este Município e aquele Colégio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a implementação da segunda edição deste CET acarreta custos associados à aquisição de 

materiais de desgaste para utilização nas actividades da formação teórico-prática imprescindível à formação de 

bons profissionais no âmbito do CET. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Propomos, face ao exposto, que se aprove o Protocolo de Colaboração em anexo, atribuindo com a mesma 

verba de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), ao Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, para 

o funcionamento do segundo CET de Instalações Eléctricas e Automação Industrial.” ----------------------------------- 

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

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

13 - 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2010 – 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 6ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 97.000,00 

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

14 - 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2010 – 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 5ª 

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

20.000,00 €, 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 - 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 11/10/2010 a 

30/11/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ETAR DE SANTA CATARINA - PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 - AUTO DE SUSPENSÃO – 

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

Câmara, que autorizou a suspensão do prazo da empreitada “ETAR de Santa Catarina”, de acordo com a 

informação técnica datada de 15/10/2010. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ARRANJOS EXTERIORES DO LARGO DA BETEL - PROC.º N.º 1/2003 - 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 “Arranjos Exteriores do Largo da Betel”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - MARIA DOS ANJOS DE JESUS FRADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC.º N.º 14/10 - Foi presente o 

processo n.º 14/10, em que é requerente Maria dos Anjos Jesus Frade, respeitante ao pedido de informação prévia 

sobre a viabilidade de construção de moradias, anexos e muros, sito na Rua das Escolas, lugar de Canto de Calvão, 

freguesia de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão nas condições da informação técnica 

datada de 12/11/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ARSÉNIO GONÇALVES – OBRAS PARTICUALRES – PROC.º N.º 211/2007 - Foi presente o processo 

n.º 211/2007, em que é requerente Arsénio Gonçalves, respeitante ao pedido de licença administrativa, pelo prazo 

de três meses, para a construção de uns anexos, num terreno do qual é proprietário, sito na Rua da Capela, n.º 52, 

lugar de Ervedal, freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente que é sua intenção declarar a 



 

caducidade do processo, face ao n.º 6 do artigo 20º do RJUE, conforme teor do parecer jurídico de 15/11/2010, e 

para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. ----------------------------------------------- 

3 - FRANCISCO ARAÚJO LOPES E CESALTINA FERREIRA PASCOAL - OBRAS PARTICUALRES – 

PROC.º N.º 94/2010 - Foi presente o processo n.º 94/2010, em que é requerente Francisco Araújo Lopes e esposa 

Cesaltina Ferreira Pascoal, respeitante ao pedido de licenciamento para construção de uma moradia unifamiliar e 

anexos, numa propriedade sita no Palhal, freguesia de Ponte de Vagos. ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar os requerentes que para deferimento da sua 

pretensão, deverão os mesmos nos termos do n.º 1, do artigo 25º, do RJUE, assumir a execução das infraestruturas 

em falta que condicionam a aprovação nos termos do n.º 4, do artigo 54º do PDM. --------------------------------------- 

4 - MARIA GRACIETE TAVARES DOS SANTOS E OUTROS - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

435/1970 - Foi presente o processo n.º 435/1970, em que são requerentes Maria Graciete Tavares dos Santos e 

outros, respeitante ao pedido de licença para legalização de obras de alteração e ampliação de um armazém e 

instalação de indústria metalúrgica Tipo 3, numa construção sita na E.N. 109, no lugar de Quintã, freguesia de 

Santo António. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar seguimento ao processo uma vez que o mesmo 

poderá reunir condições para aprovação, face ao parecer jurídico datado de 16/11/2010, devendo o mesmo ser 

remetido às entidades competentes para parecer. -------------------------------------------------------------------------------- 

5 - CONSTRUÇÕES FLOR DA VAGUEIRA, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 34/10 - 

Presente o requerimento da firma Construções Flor da Vagueira, Lda., a requerer novo licenciamento para o imóvel 

sito na Urbanização Rainha Santa, lotes 20 e 21, Praia da Vagueira, nos termos do art.º 6º do artigo 27º do RJUE, 

conforme ofício do Ministério Público do TAF de Aveiro. -------------------------------------------------------------------- 

-------- No seguimento do já deliberado em 20/01/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar 

a nulidade dos actos praticados e licenciar o outrora licenciado, nos termos do artigo 27º, n.º 6, do RJUE, conforme 

parecer do Ministério Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ARCANJO MIGUEL CAPELA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 40/85 - Foi presente o 

processo n.º 40/85, em que é requerente Arcanjo Miguel Capela, a solicitar a recepção provisória das obras de 

urbanização e redução da garantia bancária, das obras que foram levadas a efeito referente a alteração do lote n.º 1, 

do Alvará de loteamento n.º 2/86, sito na Rua Dr. Nuno Alvares Pereira, no lugar de Lombomeão, freguesia de 

Vagos, e que se encontram concluídas desde 04/09/2009. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, relativamente aos 

arranjos exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SILVÉRIO MARTINS REI E AFONSO JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO – LOTEAMENTO 

URBANO – PROC.º N.º 24/1993 - Foi presente o processo n.º 24/1993, em que são titulares Silvério Martins Rei 



 
 
 
 
 
 

 

e Afonso João dos Santos Santiago, a solicitar a recepção definitiva das Obras de Urbanização e o cancelamento da 

garantia bancária, relativo à operação de loteamento situado na vila de Vagos. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção Definitiva das obras de 

urbanização libertar a caução, se for caso disso. -------------------------------------------------------------------------------- 

8 - LICÍNIO RAMOS, LDA. E MUNICÍPIO DE VAGOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 

07/2003 - Foi presente o processo n.º 07/2003, de que é requerente Licínio Ramos, Lda., a solicitar na qualidade de 

comproprietário do titular do processo n.º 07/2003, relativo à operação de loteamento situado na vila de Vagos, a 

desistência do procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a pretensão do requerente e desistir do loteamento 

urbano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ZÉLIA PAULA MÓNICA FILIPE – RECLAMAÇÃO – Em seguida, foi presente o processo de reclamação 

n.º 219/01, em que é reclamante Zélia Paula Mónica Filipe, residente na Rua Dr. Mendes Correia Pai, n.º 133-B-

1Dto, em Vagos, e reclamado a firma Simões e Carramão, com sede na vila de Vagos. ---------------------------------- 

-------- A este propósito se refere o Auto de notícia elaborado pela Comissão de Vistorias relativas a situações de 

insalubridade, em 24/06/2010, bem como, o parecer jurídico de 04/11/2010, constantes do processo. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, notificar os reclamantes e reclamado nos 

termos do atrás citado parecer jurídico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - ANA RAQUEL JORGE FEITEIRA E MARIDO, SÉRGIO MIGUEL VIEIRA PINHO – PEDIDO DE 

PAGAMENTOS DE PREJUÍZOS - Presente o ofício de Ana Raquel Jorge Feiteira, datado de 16/11/2010, 

residente no Bairro São João, n.º 46, Vagos, a solicitar o pagamento da quantia arbitrada, na Reunião da Câmara 

Municipal de 02/11/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A este propósito se refere a deliberação camarária de 02/11/2010. -------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a requerente no montante de 1.887,60 € 

(mil oitocentos e oitenta e sete euros e sessenta cêntimos), em conformidade com o teor da carta da mesma de 

16/11/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JOÃO LUÍS GOMES DA ROCHA – RECLAMAÇÃO – Continuando, foi presente o processo de 

reclamação n.º 7537/09, em que é reclamante João Luís Gomes da Rocha, residente no Bairro São João, lote 3ª, r/c, 

em Vagos, e reclamado Rui Manuel de Oliveira, seu vizinho. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a Informação Técnica de 02/11/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar 

o Senhor Rui Manuel de Oliveira, para promover o licenciamento das alterações efectuadas na sua moradia que se 

encontrem em desacordo com o projecto com o projecto aprovado, dando início ao processo no prazo de 30 dias 

seguidos, sob pena de, não o fazendo, a Câmara Municipal deliberou outras medidas para a reposição da 



 

legalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar o reclamado para promover a desocupação do espaço público, 

no prazo de 5 dias seguidos, sob pena de a Câmara Municipal adoptar medidas de reposição da legalidade e 

penalização da ocupação indevida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 - FUNDO PARA AS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – Presente a informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 

03/12/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que foi aprovado na Reunião Ordinária de Câmara de 1 de Setembro de 2010 o Fundo para 

as despesas de funcionamento administrativo e pedagógico dos Estabelecimentos de Ensino da Educação Pré 

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando a proposta efectuada para a dotação de uma verba por Sala de Jardim-de-infância do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, observando o número de alunos da cada sala. ---------------------------------------- 

-------- Considerando que a informação inicial do Agrupamento de Escolas de Vagos apresentava duas salas de 

Jardim-de-infância em funcionamento no Jardim de Fonte de Angeão, uma sala com 16 alunos e outra sala com 13 

alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, entretanto, se alterou o panorama da rede da Educação Pré-Escolar, tendo a Direcção 

Regional de Educação do Centro decidido encerrar uma das salas daquele Jardim-de-infância uma vez que aquela 

funcionava com um número extremamente reduzido de alunos. -------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto torna-se necessário rectificar a deliberação efectuada em 1 de Setembro com a seguinte 

informação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Remover a Sala 2 do Jardim de Infância de Fonte de Angeão; ----------------------------------------------------- 

•••• Alterar a dotação do Jardim de Infância de Fonte de Angeão, de acordo com o actual número de alunos – 

25 crianças, estabelecendo-se de acordo com o aprovado e dotação daquele Jardim em 750,00 €.” ---------- 

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

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

2 - ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 7 FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL NOS 

BAIRROS DR. PEDRO GUIMARÃES E CORREDOURA – Presente a informação da Chefe de Divisão de 



 
 
 
 
 
 

 

Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 02/12/2010, dando cumprimento à deliberação da Reunião de Câmara 

do dia 02/11/2010, remete o Programa do Concurso e a Ficha de Inscrição e questionário a utilizar pelos 

candidatos, para avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que seja alterado o Programa de Concurso, desdobrando-

o em 2 processos, da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Um programa de Concurso com vista à alienação dos fogos do Bairro da Corredoura; ------------------------ 

b) Um programa de Concurso com vista ao arrendamento dos fogos do Bairro Dr. Pedro Guimarães. ---------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte, o Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de Presidente da Direcção do CASD de Santa 

Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - TRANSPORTE DE 6 ALUNOS QUE FREQUENTAM A SALA DOS AFECTOS DA UNIDADE DE 

MULTI-DEFICIÊNCIA DA ESCOLA E.B 2.3 DE VAGOS, PARA A PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – 

Presente a informação da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 02/12/2010, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Em e-mail datado de 29 de Novembro de 2010, enviado a esta Câmara Municipal, pelo Agrupamento de 

Escolas de Vagos, é solicitado o transporte, dos 6 alunos da Sala dos Afectos, da Unidade de Multi-deficiência, da 

Escola EB 2.3 de Vagos, a realizar todas as quartas-feiras, no período entre as 9h15m e as 11h15m, no percurso 

entre a Escola e a Piscina Municipal de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dado que estas crianças não têm autonomia para se deslocarem sozinhos e alguns estão sujeitos ao uso de 

cadeira de rodas, não têm condições para se deslocarem à Piscina, a pé, acompanhadas pelas auxiliares da sala, nos 

dias de muita chuva e frio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A frequência da Piscina é essencial para manterem uma melhor condição física e promoverem o seu 

desenvolvimento, não sendo por isso favorável a ausência desta prática. O transporte permitirá aos 6 alunos, 

usufruírem das aulas na piscina, sem correrem o risco de ficarem condicionados devido ao mau tempo ou de 

ficarem doentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A CASD de Santa Catarina transporte diariamente para a Escola EB 2.3 de Vagos uma utente/aluna que se 

encontra internada no Lar Residencial para deficientes. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Esta mesma carrinha poderá efectuar o transporte dos seis alunos, devendo a Câmara pagar apenas o tempo 

do motorista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim proponho que seja a carrinha da CASD de Santa Catarina a efectuar transporte solicitado, às quartas-

feiras de manhã, no período das 9h15m e as 11h15m, com início a 15 de Dezembro e até ao final do mês de Abril. - 

-------- O custo deste transporte será de 5,50 €/hora, pagando-se apenas as horas gastas pelo motorista na realização 



 

deste serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A instituição não cobrará o custo por KM dado que a carrinha já faz este percurso para trazer a aluna 

referida.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 - BELAFACE, LDA. - CONSTRUÇÃO DE UM LAR PRIVADO DA 3ª IDADE EM VAGOS – Presente a 

informação da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 19/11/2010, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Tendo como referência o pedido enviado, a esta Câmara Municipal, pela empresa BELAFACE, LDA 

cumpre-me informar o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Despacho Normativo n.º 30/2006 fazendo referência, ao Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, que 

define o regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos em que sejam 

exercidas actividades de apoio social do âmbito da segurança social, e ao Despacho Normativo n.º 12/98, de 13 de 

Janeiro que veio estabelecer as normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos lares para 

idosos, alerta para a nova realidade emergente, de construção de estabelecimentos, com objectivos semelhantes aos 

dos lares para idosos mas com características próprias e de iniciativa de entidades com fins lucrativos. --------------- 

-------- Este diploma prevê a necessidade de criação de novas normas que regulem o processo de licenciamento 

destes estabelecimentos de forma a garantir a prestação de serviços de alta qualidade às pessoas idosas e assegura o 

seu cumprimento até à revisão da legislação referida. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março veio estabelecer as novas regras para os estabelecimentos de 

apoio social quer sejam geridos por sociedades ou empresários em nome individual, IPSS ou entidades privadas 

que desenvolvam actividades de apoio social e outros. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A empresa BELAFACE refere ser sua pretensão construir um Lar de Idosos no concelho de Vagos e 

solicita a cedência de um terreno para esse fim. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Rede Social de Vagos efectuou, recentemente, um estudo no concelho, relativamente à cobertura de cada 

uma das valências existentes nos equipamentos sociais. No que se refere à valência de lar de idosos, o concelho 

dispõe de um total de 4 equipamentos, com capacidade para alojar 177 idosos em regime de internamento. O 

concelho dispõe ainda de outras valências que respondem às necessidades das pessoas idosas, como os Centros de 

Dia, com 72 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, com 308 beneficiários e Serviço de Apoio Domiciliário 

Integrado, com 10 beneficiários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De acordo com a informação prestada pela Segurança Social, o concelho de Vagos tem uma taxa de 



 
 
 
 
 
 

 

cobertura, para a valência de Lar de Idosos, bastante satisfatória, ou seja de 5,2 %, sendo das mais altas no distrito 

de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No que respeita à construção de um equipamento direccionado para o funcionamento de um lar de 

idosos privado, não vejo necessidade de a Câmara Municipal ou a Rede Social se pronunciarem quanto à 

sua necessidade ou aprovação, dado que a iniciativa é privada e a responsabilidade é da entidade que se 

propõe a realizar o investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Saliento ainda a falta de coerência descrita no ofício enviado pela empresa, no que se refere ao 

número de postos de trabalho a criar e ao número de idosos a apoiar em regime de internamento em lar.” --- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a firma Belaface, Lda., da informação da Chefe 

de divisão de Acção Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


