
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 1/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE JANEIRO DE 2010 

 

--------- No dia 6 de Janeiro de 2010, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença 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 a Senhora Dalila Pimentel Gonçalves Mouro, Assistente Técnica. -------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, pelo que, na devida altura se dará conhecimento da entrada da Senhora Vereadora na Sala de Reuniões. ---- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Janeiro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 39.943,51 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.4740, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 54/PG-V/09, levantado contra o Sr. Ricardo Jorge Oliveira Louro, legal representante da 

firma Primos Oliveiras em Snack Bar “Ferradura”, com sede na E.N. 109, na vila e freguesia de Vagos, o 

estabelecimento encontrava-se a funcionar, com um espectáculo de natureza artística denominada por “Musica ao 

Vivo”, sem que o mesmo tivesse o respectivo licenciamento municipal, emitido pela 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. -------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.4739, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 53/PG-V/09, levantado contra o Sr. Ricardo Jorge Oliveira Louro, legal representante da 

firma Primos Oliveiras em Snack Bar “Ferradura”, com sede na E.N. 109, na vila e freguesia de Vagos, o 

estabelecimento encontrava-se a funcionar no interior uma musica ao vivo, com um espectáculo de natureza 

artística denominada por “Actividade Ruidosa de carácter temporário”, no período nocturno, nas p, nas 

proximidades de habitação, sem se encontrar licenciado pela Licença Especial de Ruído, emitida pela 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 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS - 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DA REGIÃO DO CENTRO - DIVISÃO DE 

INTERVENÇÃO VETERNIRÁRIA DE AVEIRO - AUTO DE NOTICÍA POR CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Direcção de Serviços Veterinários da Região do Centro – Divisão de Intervenção Veterinária 

de Aveiro, n.º 11.1.1410, datado de 07/12/2009, que remete o auto de contra-ordenação da Guarda nacional 

Republicana, Posto da Gafanha da Nazaré, n.º 40-PG/2008, levantado contra o Sr. Manuel Silvestre Carvalhais, 

residente na Rua António Humberto Mendes Correia, n.º 109, na vila e freguesia de Vagos, por transitar na via 

pública, com um canídeo sem trela e o canídeo não possuir vacina anti-rábica válida. ------------------------------------ 

-------- 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 - FERNANDO ANTÓNIO DE OLIVEIRA BATISTA - AQUISIÇÃO DE LIVROS “SUCESSO NA 

ESCOLA, ÊXITO NA VIDA” – Presente o ofício de Fernando António de Oliveira Batista, datado de 

12/11/2009, residente nos Terraços da Ria, n.º 15, 1º Esq., na vila e freguesia de Vagos, a solicitar que a Câmara 

Municipal adquira livros “Sucesso na Escola, êxito na vida”, da sua autoria. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir 100 livros “Sucesso da Escola, êxito na vida”, a 

8€/cada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - EDP DISTRIBUIÇÃO- ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª Vice-Presidente, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 17/12/2009, que autorizou o pagamento de 2.371,27 € (dois mil, 

trezentos e setenta e um euros e vinte e sete cêntimos), destinado à iluminação pública na freguesia de Vagos, sito 

na Rua das Padeiras, na referida vila e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

7 - EDP DISTRIBUIÇÃO- ENERGIA, S.A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE CALVÃO – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª Vice-Presidente, 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 17/12/2009, que autorizou o pagamento de 506,42 € (quinhentos e 

seis euros e quarenta e dois cêntimos), destinado à iluminação pública na freguesia de Calvão, sito no Junco do 

Bico, na referida freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO QUE SE PRETENDE CELEBRAR ENTRE A 

CERCI MIRA E A CÂMARA MUNICIPAL DE VGAOS, RELATIVAMENTE À INTEGRAÇÃO DO 

MUNICÍPE, DANIEL TOMÉ ROCHA, EM “ACTIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS” – Presente a 

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

10/12/2009, a informar que a CERCI Mira enviou a minuta do protocolo que se pretende celebrar entre a 



 
 
 
 
 
 

 

instituição e o Município de Vagos, com vista à integração do jovem Daniel Tomé Rocha em “ACTIVIDADES 

Socialmente Úteis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo e autorizar a Sr.ª Vice-

Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, a outorgar o mesmo, em representação do Município. --------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:30 horas, entrou na Sala de Reuniões, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Senhora 

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE 

APOIO AO ENSINO PARA AS ESCOLAS 1º CEB DO CONCELHO DE VAGOS - PROCEDIMENTO N.º 

CMV_99/09 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª 

Vice-Presidente, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 30/12/2009, que autorizou o procedimento n.º 

CMV_99/09, para o Fornecimento, Instalação e Manutenção de uma Solução Tecnológica de Apoio ao Ensino para 

as Escolas 1º CEB do Concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - 19ª 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 maioria, com 6 votos a 

favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, dos Vereadores Dr.ª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e uma abstenção da Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, ratificar a 19ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante 647.300,00 €, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual 

se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do 

Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai 

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

Declaração de Voto: A Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, apresentou a seguinte declaração de 

voto: “Abstenho-me, porquanto não tive acesso ao documento a quando da preparação da presente Reunião de 

Câmara.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - 16ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2009 – 

RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 16ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas 

anulações, o montante de 335.000,00 €, 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. ----------------------------------------------------- 

12 - 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 16/12/2009 a 

05/01/2010, 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 - ARRANJOS EXTERIORES A SUL DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS - PROC.º N.º 

6.2.2.-1/2009 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada de 22/12/2009, a informar 

que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 2 meses, devido à 

agravante das condições climatéricas não serem favoráveis para a colagem do piso de borracha, a betonagem do 

betão branco da laje e a sementeira da relva, prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 15 de Janeiro 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 delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 30 dias, e notificar o 

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

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - RECLAMAÇÃO DE HÉLDER NUNES MENDES PAIVA – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ordenar o encerramento do estabelecimento, nos termos dos fundamentos invocados aquando da sua 

intenção, no prazo de 60 dias seguidos, após notificação da presente deliberação, findo o qual se procederá ao 

encerramento coercivo e a expensas do arrendatário, caso o mesmo não acate voluntariamente a presente 

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

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 - FUNDOS PERMANENTES – RENOVAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar a 

deliberação de Câmara do dia 18/11/2009, que constituiu os fundos permanentes. ---------------------------------------- 

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

reposição efectua-se até 31 de Dezembro de 2010. ----------------------------------------------------------------------------- 

2 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - PEDIDO DE TAREFEIRA PARA 



 
 
 
 
 
 

 

ACOMPANHAMENTO DE ALUNA COM NEE – Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, a 

informar que a aluna Cristiana Maria Simões Marques, nascida em 24/03/1996, que se encontra a frequentar o 6º 

Ano de Escolaridade, na EB 2,3 Dr. João Rocha Pai, e é portadora da Síndrome de Cútis Laxa, com hipotonia e 

diminuição da força muscular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A aluna é acompanhada por tarefeira desde o inicio do ensino pré-escolar, cargo que é desempenhado pela 

própria mãe, tendo em consideração que é quem reúne o maior conhecimento e as melhores condições face à grave 

e delicada situação de saúde em que a aluna se encontra. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- No final do ano lectivo transacto, no relatório circunstanciado da aluna, elaborado segundo o Decreto-Lei 

n.º 3/2008, além de terem sido propostas medidas educativas do referido documento, foi ainda focada a 

necessidade de acompanhamento permanente de uma tarefeira que, tendo em conta a especificidade e gravidade da 

situação, deveria ser a mãe da Cristiana, a D. Sílvia Simões Marques, pelo que solicita a contratação da 

Encarregada de Educação acima mencionada para desempenhar as funções de acompanhamento diário de 5 horas.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 3.385,26 € (três mil, trezentos e 

oitenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), ao Centro Social da Freguesia de Soza, para a contratação da 

Encarregada de Educação de acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Vagos. ------------------------ 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS, LDA. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela Marvelaria – Compra e Venda de Imóveis, Lda., com sede na Praia da Vagueira (Topo Norte), freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / Apoio de Praia, sito no referido lugar, 

denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, e vésperas de feriados, das 09,00 horas às 

04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - LUIS FILIPE RAINHO DE 

CASTRO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por luís Filipe Rainho de 

Castro, residente na Rua Principal, Fracção A – Casta, lugar e freguesia de Covão do Lobo, para que o seu 

estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Raio Azul”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


