
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 2/13, de 8 de janeiro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 2/13 

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE JANEIRO DE 2013 

 

--------- No dia 08 de janeiro de 2013, pelas quinze horas e trinta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, 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 Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António 

Ferreira Domingues e dr. Silvério Rodrigues Regalado. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica as faltas à reunião dos senhores Vereadores dr. 

Paulo César de Oliveira Ramos e dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira------------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO: 

REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE ÍLHAVO E VAGOS, ÁREA 

DE RECREIO FLUVIAL DO CANAL DE MIRA, ENTRE A COSTA NOVA SUL E A VAGUEIRA ------ 

 Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Polis Litoral Ria de Aveiro (Ref.ª PRA.12.CT1527/RE.aho, de 27 de dezembro de 2012); ----- 

• Pareceres dos técnicos superiores, arqt.º Pedro Castro e eng.º Jorge Almeida; -------------------------------- 

Tendo em consideração que o presente projeto de execução dá resposta aquilo que para o município de Vagos é 

o essencial deste projeto como seja a requalificação integral dos espaços naturais justapostos à EM 592, previsão 

de uma via panorâmica ciclável/pedonal associada a mecanismos de proteção e fomento de sistemas naturais, 
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recuperação do apoio fluvial junto à Ponte da Vagueira e espaços de estacionamento e equipamentos de apoio à 

pratica de atividades lúdicas de desporto natureza e de pesca desportiva, estão reunidas condições para emitir 

parecer favorável ao presente projeto de execução; -------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o presente projeto de execução reduz componentes financeiras do mesmo na área do 

município e que por via disso reequilibra a posição do município de Vagos no programa Polis; --------------------- 

Tendo em consideração que da análise do mesmo não é necessário a constituição de servidões administrativas 

sobre prédios de terceiros nem a expropriação de terrenos para lá do previsto na legislação aplicável; -------------- 

Nestes termos a Câmara Municipal de Vagos deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução 

em epígrafe nos termos citados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO: 

REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE VAGOS, MARGENS DO RIO 

BOCO E CAIS DOS MOLICEIROS/FOLSAS NOVAS ---------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Polis Litoral Ria de Aveiro (Ref.ª PRA.12.CT1523/RE.fgv, de 27 de dezembro de 2012); ----- 

• Parecer do técnico superior, arqt.º Pedro Castro; ------------------------------------------------------------------ 

Tendo em consideração que o presente projeto de execução dá resposta aquilo que para o município de Vagos é 

o essencial deste projeto como seja a requalificação de infraestruturas náuticas de recreio e lazer, requalificação 

de margens e espaços naturais de valor relevante para o município, reordenamento do jardim da Quinta do Egas, 

criação de acessos, acessibilidade e mobilidade à Ria/Rio Boco, aproximando os munícipes da mesma; ----------- 

Tendo em consideração que o presente projeto de execução reduz componentes financeiras do mesmo na área do 

município e que por via disso reequilibra a posição do município de Vagos no programa Polis; --------------------- 

Tendo em consideração que da análise do mesmo não é necessário a constituição de servidões administrativas 

sobre prédios de terceiros nem a expropriação de terrenos para lá do previsto na legislação aplicável; -------------- 

Nestes termos a Câmara Municipal de Vagos deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução 

em epígrafe nos termos citados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, dr. Silvério Regalado chamou a atenção no sentido de a obra só dever ter início após o mês 

de Agosto de 2013, uma vez que o município tem o compromisso com o festival Vagos OpenAir que se realiza 

na Quinta do Egas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO: 
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PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DUNAR, ATRAVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO 

DUNAR ENTRE A COSTA NOVA E MIRA ------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Polis Litoral Ria de Aveiro (Ref.ª PRA.12.CT1519/RE.jmsj, de 27 de dezembro de 2012); ---- 

• Parecer do técnico superior, eng.º Jorge Almeida; ----------------------------------------------------------------- 

1 - Não está prevista a criação de depósito (de inertes) de emergência na área do município de Vagos o que se 

afigura de muito importante face à instabilidade e à erosão verificada na zona da restinga, devendo ponderar-se a 

criação de um depósito entre as praias da Vagueira e do Labrego; -------------------------------------------------------- 

2 - No troço 14 que coincide com o campo de jogos da Praia da Vagueira e com equipamentos recentemente 

construídos a colocação de areia deverá ser compatibilizada com o uso pretendido e com a intervenção efectuada 

em junho de 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Quanto à constituição de servidões administrativas sobre prédios de terceiros são as que hoje estão previstas 

na lei; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável nas condições supracitadas. ------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 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 pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezassete horas 

e dezoito minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


