
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 4/13, de 5 de fevereiro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 4/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

--------- No dia 05 de fevereiro de 2013, pelas quinze horas e vinte e quatro 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 

Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, eng.º Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António Ferreira 

Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de Oliveira Ramos. 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 a falta à presente reunião da senhora Vereadora, 

dr.ª Cláudia Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES 

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

Presentes as Atas números 30 e 31 de 18 e 26 de dezembro de 2012 e ainda as Atas números 1, 2 e 3 de 2, 8 e 15 de 

janeiro de 2013, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal 

foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963. ---- 

A Câmara Municipal deliberou aprová-las com a votação que a seguir se indica: ------------------------------------------ 

• Ata nº 30/2012, de 18 de dezembro, aprovada com a abstenção da senhora Vereadora profª Albina Rocha; - 

• Ata nº 31/2012, de 26 de dezembro, aprovada com a abstenção dos senhores Vereadores, profª Albina 

Rocha, engº Mário Martins e dr. Paulo Ramos; ----------------------------------------------------------------------- 

• Ata nº 1/2013, de 2 de janeiro, aprovada com abstenção dos senhores Vereadores, profª Albina Rocha e dr. 

Paulo Ramos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ata nº 2/2013, de 8 de janeiro, aprovada com a abstenção do senhor Vereador dr. Paulo Ramos; ------------- 

• Ata nº 3/2013, de 15 de janeiro, aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – O senhor Vereador, engº Mário Martins questionou o porquê de não estarem referidas na ata da reunião anterior 

as razões da mudança de local do festival Vagos OpenAir. -------------------------------------------------------------------- 

Em resposta o senhor Presidente da Câmara informou que a mudança de local resulta de não ter havido acordo entre 

a Direção do Colégio de Calvão e a Prime Artist quanto às prestações que o Colégio pretendia receber pela 

autorização quer do recinto quer dos edifícios que seriam disponibilizados e quanto ao conflito de interesses no que 

toca à liberdade de expressão dos artistas a convidar para o evento e o direito ao bom nome da Igreja Católica e da 

doutrina Cristã. Por outro lado a organização (Prime Artists) manteve a decisão que já havia tomado no passado de 

não voltar a realizar o festival no campo Padre Baptista e em face do desacordo com o Colégio retomar a proposta 

inicial de localização no centro da vila de Vagos, no Jardim Quinta do Ega. ------------------------------------------------ 

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

2 – O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na 

Ordem do Dia da presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os seguintes assuntos: 

• 1 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS ----------------------------------------------------------------------- 

• 2 – TEMPORAL – 19 DE JANEIRO DE 2013 – ADÉRITO FERREIRA BICHO – PONTE DE VAGOS - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem colocados à discussão e votação como 

«extras» da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 5 de fevereiro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 19.365,81 € (dezanove mil, trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos). ---------------- 

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

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

2 – HELIO MANUEL SANTOS – RECLAMAÇÃO – SANTO ANDRÉ DE VAGOS --------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Reclamação do senhor Hélio Manuel Santos, datada de 07 de janeiro do corrente; -------------------------- 

• Informações dos senhores eng.º Jorge Almeida e dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente de que o local do acidente onde se 

verificaram os danos acha-se circunscrito à intervenção de uma empreitada de drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais, sendo esses buracos consequência das obras e sendo Dono de Obra e responsável a AdRA – Águas da 

Região de Aveiro, S.A., devendo o requerente dirigir-se a esta entidade. ------------------------------------------------- 

Mais deliberou a Câmara Municipal solicitar à AdRA que accione as garantias bancárias prestadas pelo 

empreiteiro e promova a reposição das valas de forma a que as vias intervencionadas em sede de empreitada 

sejam devidamente repostas, uma vez que se acham abertas ao trânsito e tendo em consideração face ao elevado 

numero de acidentes, ao elevado número de reclamações e ao elevado número de solicitações, quer ao Dono de 

Obra quer ao empreiteiro, não tendo os mesmos procedido com o cuidado que é devido na gestão desta 

empreitada no sentido de aumentar as condições de segurança na via e reduzir a sinistralidade. ---------------------- 

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

3 – MÁRIO MANUEL DE JESUS FERREIRA – RECLAMAÇÃO – PONTE DE VAGOS -------------------- 

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

• Reclamação do sr. Mário Manuel de Jesus Ferreira, datada de 15 de janeiro do corrente; ------------------- 

• Informação do senhor eng.º Jorge Almeida. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente de que o local do acidente onde se 

verificaram os danos acha-se circunscrito à intervenção de uma empreitada de drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais, sendo esses buracos consequência das obras e sendo Dono de Obra e responsável a AdRA – Águas da 

Região de Aveiro, S.A., devendo o requerente dirigir-se a esta entidade. ------------------------------------------------- 

Mais deliberou a Câmara Municipal solicitar à AdRA que accione as garantias bancárias prestadas pelo 

empreiteiro e promova a reposição das valas de forma a que as vias intervencionadas em sede de empreitada 

sejam devidamente repostas, uma vez que se acham abertas ao trânsito e tendo em consideração face ao elevado 

numero de acidentes, ao elevado número de reclamações e ao elevado número de solicitações, quer ao Dono de 

Obra quer ao empreiteiro, não tendo os mesmos procedido com o cuidado que é devido na gestão desta 

empreitada no sentido de aumentar as condições de segurança na via e reduzir a sinistralidade. ---------------------- 

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

4 – MÁRIO ANTÓNIO & LOPES, LDª – PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE VIAÇÃO – GAFANHA 

DA BOA HORA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Participação de acidente de viação, datada de 25 de janeiro de 2012; ------------------------------------------ 
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• Ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, datado de 30 de janeiro de 2012; ------------------- 

• Informação do senhor dr. Pedro Samagaio de 01 de fevereiro de 2012. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a petição do requerente. ------------------------------------- 

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

5 – CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANCISCO – EXPOSIÇÃO – RMUE ------------------------------------ 

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

• Exposição do senhor Carlos Augusto da Silva Francisco, datada de 02 de julho de 2012; ------------------ 

• Informações dos senhores eng.ª Isabel Trindade, de 06 de julho e do dr. Pedro Samagaio de 11 de 

outubro, ambas de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da exposição do requerente e deliberou por unanimidade, solicitar aos 

serviços das obras particulares que na alteração ao RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação) e ao RTT (Regulamento e Tabela de Taxas), atuem de acordo com o sugerido no douto parecer 

jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – PERÍODO DE APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS 

DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO 

ZERO”  –--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presente informação da dr.ª Margarita Domingues de 03 de janeiro de 2013. ------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o projeto supra à Assembleia Municipal para 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – PERÍODO DE APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE REGULAMENTO DE VENDA 

AMBULANTE E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS DE 

CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICIPIO DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA 

“LICENCIAMENTO ZERO” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação da dr.ª Margarita Domingues de 03 de janeiro de 2013. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o projeto supra à Assembleia Municipal para 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – PERÍODO DE APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE REGULAMENTO DE 

PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE 
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VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA “LICENCIAMENTO ZERO” ----------------------------------------- 

Presente informação da dr.ª Margarita Domingues de 03 de janeiro de 2013. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o projeto supra à Assembleia Municipal para 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – PERÍODO DE APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE ACESSO E EXERCICIO DE 

ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO DE VAGOS – ADAPTAÇÃO A INICIATIVA 

“LICENCIAMENTO ZERO” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação da dr.ª Margarita Domingues de 03 de janeiro de 2013. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o projeto supra à Assembleia Municipal para 

aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – “BANDEIRA AZUL 2013” – CANDIDATURA AO PROGRAMA – PRAIAS DA VAGUEIRA E DO 

AREÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação da senhora eng.ª Isabel Rosado de 24 de janeiro de 2013. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade submeter a candidatura, aprovando ainda as atividades 

referidas na informação supra e solicitar à Divisão Financeira (DF), que promova de acordo com a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), a submissão a Fundos Disponíveis (FD), com as despesas com 

esta Candidatura no valor global de 720,00 € (setecentos e vinte euros) e solicitar aos Serviços de Ambiente que 

orçamente as atividades propostas para posterior e idêntico procedimento de cabimentação e compromisso de 

Fundos Disponíveis (FD). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO - 

PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE “ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL” -------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para alteração ao Projeto de “Acessos ao estádio Municipal”. -------------------------------------------------------------- 

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

12 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 
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PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 595 ------------------------------------------------ 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada na pasta anexa ao 

presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviço de projeto de Beneficiação da Estrada Municipal 595. --------------------------------------------- 

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

13 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO - 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA 1º CEB DE CABECINHAS ----- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de Estado 

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de desratização da Escola 1º CEB de Cabecinhas. ------------------------------------------- 

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

14 – BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RELATÓRIO ANUAL DE 2012 -------------------------- 

Presente comunicação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datada de 22 de janeiro de 2013, apresentando o 

resumo dos serviços efetuados pelo referido corpo de bombeiros. --------------------------------------------------------- 

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

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

15 – ASSOCIAÇÃO BOA – HORA – RESGATE DE AUTOCARRO ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, retirar este assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

16 – EMPRÉSTIMO – QUADRO/QREN – B.E.I. ATÉ AO MONTANTE DE 633.827,02 € “CENTRO 

ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente o contrato de financiamento reembolsável, a outorgar entre o IFDR, IP (Instituto Financeiro para o 

Desenvolvimento Regional, I.P.) e o MV (Município de Vagos). ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo e autorizar o senhor Presidente da Câmara a 

outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17 – PROCESSO RIAVAGOS – ACORDO DE PAGAMENTO COM A CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação da CGD (ref 135/13 – DBI de 24 de janeiro de 2013), relativa à “Regularização da 

situação de atraso na operação de cessão de créditos 9015/004468/191”. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores Vereadores engº Mário Martins e dr. 

Paulo Ramos, aprovar a proposta apresentada pela CGD. ------------------------------------------------------------------- 

Os senhores Vereadores engº Mário Martins e dr. Paulo Ramos, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---- 

“Salientamos o seguinte : -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apesar do acordo ser substancialmente mais favorável do que a proposta da CGD quer em termos de prazo, 

quer em termos de taxa, sem qualquer duvida quer a taxa quer o prazo negociados, resultam num contrato pior 

do que o inicial, onerando consideravelmente os encargos com a divida. 

- Por outro lado o valor em divida atual é superior ao inicial, demonstrando que a decisão tomada 

anteriormente de não cumprimento do acordo com a CGD, penalizou financeiramente as contas da CMV; 

- No entanto, teve-se o mérito de negociar a base de aplicação da nova taxa de juro só ao período posterior e 

não da fase de incumprimento e tendo em consideração a dificuldade atual no acesso ao crédito, optamos pela 

abstenção”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da presente deliberação deve ser dado conhecimento à CGD. ------------------------------------------------------------- 

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

18 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO --------- 

Presente informação do senhor Vereador dr. Silvério Regalado que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. a deliberação de Câmara de 3 de Abril de 2012 que autoriza a publicação para apreciação pública do 

“Programa Municipal de Apoio a Associações Desportivas”. 

2. os contributos recolhidos em consulta pública e sugestões apresentadas nomeadamente pelas 

Associações desportivas do Concelho. 

3. que após análise e introdução das alterações, se mantêm os principais pressupostos do PMAAD. 

Assim sendo, proponho que a Câmara delibere aprovar, para efeitos de submissão à Assembleia Municipal, as 

alterações ao Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo constante do Anexo 1, com as 

justificações apresentadas no Anexo 2, que fazem parte integrante desta proposta. O anexo 3 é a versão final do 

documento. 

Anexo 1 - Propostas de alteração ao PMAAD comparadas com o texto atual; 

Anexo 2 - Nota justificativa das propostas de alteração ao PMAAD; 
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Anexo 3 – Versão final do PMAAD; 

Vagos, 30 de janeiro de 2013. O Vereador do Pelouro do Desporto, dr. Silvério Regalado”. ------------------------ 

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação. --------------- 

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

19 – PEDIDO DE AVERBAMENTO DE QUIOSQUE NA PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------- 

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

• Requerimento de Tânia Cláudia Correia, datado de 15 de janeiro de 2013; ------------------------------------ 

• Parecer do senhor dr. Pedro Samagaio. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente de que não é legalmente possível deferir 

o seu pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, informar que a requerente não se acha impedida de vender o quiosque e o recheio a quem por 

bem entender. Oportunamente deverá o adquirente requerer à Câmara Municipal autorização de ocupação do 

espaço público para o ano de 2013 e para o exercício da atividade apresentando o pedido devidamente instruído.  

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

20 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – CASCI E CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - 

ASSINATURA DE PROTOCOLO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Protocolo de cooperação, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante 

da presente ata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da senhora drª Lina Ferreira de 31 de janeiro de 2013. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o senhor Presidente da Câmara 

a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

21 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve quaisquer pagamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

22 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

 Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 10 de janeiro a 31 

de janeiro, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 11 de janeiro a 31 

de janeiro, todos de 2013 cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e 

fica a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO/RECEPÇÃO/ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFICIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 6.2.2 – 03/2007 - ADJUDICATÁRIO: - CONSTRUÇÕES 

MARVOENSE, LDª - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – DECRETO-LEI Nº 190/2012, DE 22 DE AGOSTO - 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 27 de novembro de 2012, 

solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; ---------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 08 de janeiro de 2013; --------------------- 

• Informação do senhor arquiteto Pedro Castro, datada de 09 de janeiro de 2013, comunicando que «Pode 

o dono de obra proceder a liberação de 90% do valor da caução», nos termos do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a liberação da caução indicada pelo senhor arquiteto Pedro Castro; -------------------------------- 

• Que o senhor dr. Nuno André proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 190/2012, de 22 de agosto; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCESSO Nº 6.2.2 – 01/2010 – 

ADJUDICATÁRIO: ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o relatório n.º 10, de 08 de janeiro de 2013, da Coordenação de Segurança da Obra. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 15 de 

janeiro de 2013, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra, 

os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Centro Escolar de Fonte de Angeão».  

Mais deliberou que da presente deliberação o senhor arquiteto Pedro Castro dê conhecimento à Fiscalização, à 

Coordenação de Segurança em Obra e à Entidade Executante. ------------------------------------------------------------- 

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

3 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS - PROCESSO Nº 6.2.2 – 07/2009 - 

ADJUDICATÁRIO: JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LDª - PLANO DE TRABALHOS E 

PLANO DE PAGAMENTOS MODIFICADO ---------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 11 de dezembro de 2012, 

apresentando novo Plano de Trabalhos e respetivo Plano de Pagamentos modificado; ---------------------- 

• Informações dos senhores eng.º José Silvestre e arquiteto Pedro Castro, de 11 e 15 de janeiro de 2013, 

respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos 

modificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO - PROCESSO DIA – E04/2012 - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA – ALTERAÇÃO ---------------------------- 

Presente pelo senhor Presidente da Câmara, proposta de alteração à abertura do procedimento em epígrafe e que 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 06 de Novembro de 2012, relativa à 

empreitada “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e a 

Praia do Labrego” e tendo em consideração as alterações à organização dos serviços do Município e a 

necessidade, determinada pelo POVT, de concluir a empreitada durante o presente ano, deverá a deliberação 

referida ser rectificada. 

Assim: 

Determina-se que se proceda à abertura de procedimento para a empreitada “Requalificação e Defesa 

do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 924.114,17 € (novecentos e vinte e quatro mil, cento e catorze 

euros e dezassete cêntimos); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 5 Meses; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

• Efectivos: 

Presidente – Técnico Superior, Eng.º Jorge Almeida; 
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Vogal – Técnico Superior, Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente do Júri nas suas 

faltas e impedimentos); 

Vogal – Técnico Superior, Dr. Nuno André. 

• Suplentes: 

Técnico Superior, Eng.º. José Silvestre; 

Coordenador Técnico, Mário Dinis. 

• Secretário do Júri: 

Assistente Técnica, Paula Cristina, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador 

Técnico Carlos Leandro. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

• Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 18 de janeiro de 2013 – O Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho supra do senhor Presidente da Câmara. – 

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

5 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA - PROCESSO DIA – 

E01/2012 - RELATÓRIO FINAL – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

• Relatório Preliminar, datado de 11 de janeiro de 2013; ----------------------------------------------------------- 

• Pronuncia ao Relatório Preliminar emitido pelo concorrente Pedro Cruz – Empreiteiros, S.A., em fase 

de Audiência Prévia do Procedimento supra citado; -------------------------------------------------------------- 

• Relatório Final, datado de 22 de janeiro de 2013. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto e remetê-lo à Divisão Financeira 

(DF), ao cuidado do dr. Nuno André, para informação sobre a existência, ou não, de Fundos Disponíveis (FD) 

que permitam a assunção do compromisso. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE - PROCESSO E01/2013 - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA – ALTERAÇÃO ---------------------------- 

Presente pelo sr. Presidente da Câmara, proposta de alteração à abertura do procedimento em epígrafe e que a 
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seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 15 de janeiro de 2013, relativa à 

empreitada “Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase” e tendo em consideração as alterações à organização dos 

serviços do Município e a necessidade de reduzir o Prazo para Apresentação das Propostas de 42 dias para 30 

dias, deverá a deliberação referida ser rectificada. 

Assim: 

Determina-se que se proceda à abertura de procedimento para a empreitada “Rua de Cantanhede / 

Circular – 1ª Fase”. 

Mais se determina: 

h) Aprovar o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

i) Estabelecer o valor do Preço Base em 223.551,00 € (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e 

cinquenta e um euros); 

j) Que o Prazo de Execução seja de 3 meses; 

k) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; 

l) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

m) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

• Efectivos: 

Presidente – Eng. Jorge Almeida; 

Vogal – Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos); 

Vogal – Dr. Nuno André. 

• Suplentes: 

 Técnico Superior, Eng.º José Silvestre; 

 Coordenador Técnico, Mário Dinis. 

• Secretário do Júri: 

Assistente Técnica, Paula Sarabando, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 

Coordenador Técnico Carlos Leandro. 

n) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; 
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• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

• Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 28 de Janeiro de 2013- O Presidente da Câmara, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz.”. -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho supra do senhor Presidente da Câmara. – 

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

7 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO Nº 6.2.2 – 01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO: ENCOBARRA – ENGENHARIA, S.A. - CAE Nº 2 – TRABALHOS DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES ------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 22 de janeiro de 2013; -------------- 

• Informações dos senhores eng.ª Ana Vilão e arquiteto Pedro Castro, de 30 e 31 de janeiro de 2013, 

respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do senhor Presidente da Câmara 

Municipal datado de 31 de janeiro de 2013, que aprovou os 15 dias (quinze) dias de prorrogação do prazo para 

execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões constantes do contrato adicional nº 2. ------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARMINDO FAUSTO ROCHA FERNANDES E OUTRO – RECLAMAÇÃO – VAGOS ------------------ 

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

• Auto de Vistoria, datado de 18 de dezembro de 2012, ao estabelecimento denominado “Brisas de Vagos 

– Comércio de Pão e Pastelaria, Ldª; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do sr. Presidente da Câmara, datado de 16 de janeiro de 2013. ------------------------------------- 

Tendo em consideração os seguintes factos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. No presente processo relacionam-se em conflito de interesses quanto aos usos a que se acham afectos 

uma fracção de habitação, sita no 1º andar, e uma fracção destinada a comércio, sita no rés-do-chão, 

do mesmo edifício; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Presentemente, são titulares das respectivas fracções o reclamante Armindo Fausto da Rocha 

Fernandes, habitação e a reclamada Brisas de Vagos, titular do estabelecimento comercial, melhor 

identificados no processo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A Câmara Municipal licenciou, cumprindo toda a legislação aplicável e em vigor nas respectivas 

datas, quer o edifício e suas fracções quer a instalação do estabelecimento comercial; -------------------- 

4. O estabelecimento comercial veio a obter licença de construção e licença de utilização, esta 

condicionada a apresentação de certificado de conformidade acústico em laboração, de acordo com a 

legislação em vigor, uma vez que o titular do estabelecimento apresentou certificado de conformidade 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 4/13, de 5 de fevereiro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

para início de laboração; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. A Câmara Municipal atribuiu horário de funcionamento ao estabelecimento; ------------------------------- 

6. Após, o reclamante, titular da habitação, intentou providência cautelar no sentido de impedir o 

funcionamento do estabelecimento e acção tendente ao seu encerramento; ----------------------------------- 

7. Foi deferida pelo Tribunal Judicial de Vagos a providência cautelar e fixado, para o estabelecimento, 

horário de funcionamento entre as 08,00 horas e as 22,00 horas; ---------------------------------------------- 

8. Decorre, ainda, o processo judicial, aguardando as partes por decisão judicial; ---------------------------- 

9. Em devido tempo e por diversas ocasiões e formas, a Câmara Municipal deliberou e notificou o titular 

do estabelecimento para o cumprimento da condição aposta no alvará de utilização, alegando o 

mesmo, que não o poderia fazer porquanto estava impedido pelo titular da habitação, facto que foi 

sucessivamente confirmado pelos Serviços Municipais; ---------------------------------------------------------- 

10. Presentemente, requereu o reclamante, titular da habitação, juntando o Relatório 156/2012 – 

DED/NAICI do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, também junto ao processo judicial, 

alegando, resumidamente, o não cumprimento da legislação do ruído por parte do estabelecimento em 

laboração e a violação dos seus direitos ao sossego e descanso, pedindo o encerramento provisório do 

estabelecimento ou, pelo menos, a redução de um dia por semana, no caso o domingo, quanto ao 

horário de funcionamento do estabelecimento; -------------------------------------------------------------------- 

11. O Presidente da Câmara Municipal ordenou vistoria ao estabelecimento comercial para efeitos de 

comparação do licenciado com o efectivamente edificado, ou seja, para verificação do cumprimento 

pela reclamada dos projectos de arquitectura e respectivas especialidades aprovados pela Câmara 

Municipal de Vagos aquando do licenciamento da instalação do estabelecimento comercial; ------------- 

12. Em sede de vistoria, consideraram os peritos referir o seguinte: A configuração da arquitectura do 

estabelecimento mantém-se relativamente ao projecto de arquitectura existente no processo de obras 

n.º 220/2003, não existindo indícios de realização de obras recentes. No que respeita às infra-

estruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e rede predial de abastecimento de 

gás natural, pode-se constatar que se encontram a funcionar e com ligação às redes de abastecimento 

públicas. No entanto, não é possível verificar visualmente o cumprimento dos projectos aprovados 

aquando do licenciamento. É de referir relativamente à rede predial de abastecimento de gás, que 

consta no processo de autorização de utilização respectivo n.º13/2005, um certificado emitido por 

entidade inspectora credenciada que garante a regular utilização do gás em condições de segurança 

datado de19/04/2005. Relativamente às condições acústicas, visualmente não é possível a verificação 

do cumprimento do projecto. No entanto, será de referir que no processo de autorização de utilização 

se verifica a existência de avaliação acústica. O alvará de autorização de utilização refere como 

condições “ deverá dar cumprimento aos nºs 2 e 3 da art.º 8 e ponto n.º 3 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 

292/20000 de 14/11, entregando segundo certificado de conformidade acústica a efectuar após inicio 

da actividade”, não existido nenhum averbamento no alvará que refira o seu cumprimento. Será 

ainda oportuno referir a existência de relatório do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

constante no processo, o qual reporta pormenorizadamente a situação existente no local e a respectiva 

conclusão que aponta para o não cumprimento das exigências regulamentares no que respeita ao 

isolamento sonoro a sons aéreos entre estabelecimento e habitação. Relativamente às infra-estruturas 
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de energia eléctrica, verifica-se que o estabelecimento se encontra alimentado com energia, pelo que, e 

em virtude de existir um projecto de instalações eléctricas aprovado pela entidade competente, tendo 

em conta a necessidade obrigatória de vistoria após a conclusão das obras de execução da instalação 

eléctrica para se poder efectuar o contrato de fornecimento de energia eléctrica, se pode concluir que a 

instalação foi vistoriada e não foram detectadas não conformidades pela entidade fiscalizadora nessa 

data, uma vez que existe um contrato de fornecimento de energia eléctrica para a instalação válido. 

Caso contrário a mesma não poderia estar em funcionamento. No entanto, foi possível constatar a 

existência de pequenas alterações ao projecto eléctrico aprovado, não sendo possível, contudo, apurar 

se as mesmas foram realizadas em fase anterior ao licenciamento, logo, se assim aconteceu, significa 

que já foram objecto de vistoria e se encontram aprovadas pela entidade competente, ou se as 

alterações foram realizadas em fase posterior à inspecção. No processo não consta o documento da 

realização da inspecção à instalação por parte da entidade. Quanto á questão das infra-estruturas de 

telecomunicações, foi verificado que a instalação está em funcionamento, não sendo possível apurar o 

cumprimento em pleno do projecto aprovado em fase de licenciamento. Contudo, tendo em conta a 

necessidade obrigatória de vistoria após a conclusão das obras de execução da instalação de 

telecomunicações para se poder efectuar o contrato de fornecimento de serviços de telecomunicações, 

pode-se concluir que a instalação foi vistoriada e não foram detectadas não conformidades pela 

entidade fiscalizadora nessa data, uma vez que existe um contrato de fornecimento de serviços para a 

instalação válido. Contudo, não consta do processo documento que ateste da realização dessa 

inspecção. Relativamente às questões de ventilação, pureza do ar e exaustão de fumos e gases de 

combustão, face à escassez de elementos constantes do processo, não é possível apurar visualmente se 

o existente cumpre com o estipulado no processo, na parte respectiva, aquando do licenciamento. 

Contudo, é de referir a existência de relatório do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

constante no processo, o qual reporta pormenorizadamente a situação existente no local, e que conclui 

sobre a existência de algumas insuficiências nos sistemas e exaustão de ar. No que respeita à 

segurança contra incêndio: O estabelecimento cumpre com os requisitos definidos no Decreto-lei 

n.º220/2008 de 12 Dezembro e na Portaria n.º1532/2008, de 29 de Dezembro. Verificou-se a classe de 

risco, nomeadamente que a potência eléctrica total útil do forno de três tabuleiros, instalada na divisão 

4, não excede os 20 kW (15,8 kW). Acresce referir que na divisão 8, os sete motores de refrigeração 

instalados, não excedem os 70 KW de potência eléctrica total útil permitidos. Verificou-se que alguns 

detectores de fumo, do sistema de detecção e alarme de incêndios, não tinham as protecções, não 

estando a funcionar correctamente, tendo a situação sido corrigida de imediato. Detectou-se que a 

divisão 8 não dispunha de extintor de CO2, carecendo a situação de correcção. --------------------------- 

Deste modo, verifica-se, de forma clara e inequívoca, o não cumprimento pela reclamada da legislação em 

vigor e, por outro, como consequência deste não cumprimento, uma lesão grave de direitos e interesses do 

reclamante; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim justificado a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção declarar não verificada a 

condição aposta no alvará da autorização de utilização e em consequência ordenar a cessação da atividade e o 

encerramento provisório do estabelecimento até que se achem removidas as não conformidades com a legislação 
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sobre ruído e demais legislação e repostos os direitos ao descanso e sossego que são devidos aos reclamantes. --- 

Mais deliberou, notificar os interessados para reclamar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código 

do Procedimento Administrativo (CPA). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – GILBERTO SANTOS - PROCESSO N.º 34/88 – PONTE DE VAGOS - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO 11/90 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os pareceres técnicos dos senhores arquiteto Manuel Tavares e engenheira Isabel Trindade de 8 e 12 de 

janeiro de 2013, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização de loteamento requerida. ------------------ 

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

E quando eram 18h e 10m o senhor Vereador, engº Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões, por ser 

familiar (irmão) do requerente do processo seguinte. ------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – VITOR MANUEL SANTOS MARTINS - PROCESSO N.º 79/12 – SANTA CATARINA - 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO ------------------------------------------------- 

Presentes os pareceres técnicos dos senhores arquiteto Manuel Tavares e engenheira Isabel Trindade de 23 de 

janeiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nas condições do parecer técnico prescindindo-se da 

consulta aos proprietários confinantes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Às 18h e 19m o senhor vereador, engº Mário Martins regressou à sala de reuniões. Nesta mesma hora ausentou-

se a senhora Vereadora, profª Albina Rocha. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – FAUSTINO SOUSA PINTO - PROCESSO N.º 75/12 – VAGOS - CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 

ESTUFAS E ARRUMOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Parecer técnico da DPU de 26 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------------ 

• Parecer técnico da senhora engª Isabel Trindade de 03 de janeiro de 2013. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aguardar pela elaboração do Plano de Pormenor das 

Paredes da Torre – A para analisar a presente pretensão. -------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, aprovar nas condições do parecer técnico e do parecer da Entidade Regional 

da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC). ---------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E quando eram 18h e 25m o senhor Vereador engº Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões. ----------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação que se segue, o Senhor Presidente da Câmara Municipal declarou que 

participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo Tribunal Administrativo 

constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 14/05/1996 e por fim 

11/07/1996. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – MAISVAGOS – SOCIEDADE GESTORA PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A. - 

PROCESSO N.º 01/10 – VAGOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA GARANTIA PRESTADA ------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer técnico da DPU de 17 de dezembro de 2012. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a redução da garantia bancária a prestar. --------------- 

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

Às 18h e 27 m o senhor Vereador, engº Mário Martins regressou à sala de reuniões. ----------------------------------- 

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

6 – ALIRIO DOMINGUES NETO - PROCESSO N.º 110/11 – CALVÃO - CONSTRUÇÃO DE 

EDIFICIO DE HABITAÇÃO E COMERCIO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da drª Graça Feio, de 14 de janeiro de 2013. --------------------------------------------------------- 

• Informação da engª Isabel Trindade de 24 de janeiro de 2013. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de arquitetura e considera-lo, para 

efeitos do artigo 38º do RMUE, com impacto semelhante a operação de loteamento e devendo ser compensadas 

as cedências referidas na Portaria 216-B/2008, de 3 de março. ------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou dispensar os afastamentos de 3 metros propostos, em especial quanto a nascente, porquanto a 

fonte acha-se construída em terreno que integrava o prédio onde hoje se pretende edificar e nos termos de 

cedência consta a não afetação dos direitos de edificação do proprietário. Determinar, ainda, a aplicação da 

exceção prevista no nº 3 do artigo 62º do RGEU nas condições que a Estradas de Portugal (EP) venha a impor. – 

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

7 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, S.A. - PROCESSO N.º 261/03 – VAGOS ------------------------ 

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

• Requerimento da Grestel de 12 de outubro de 2012. -------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação de prazo por mais 60 

(sessenta) dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – PAUTA DE SABORES – RESTAURANTE, LDª - PROCESSO N.º 24/12 – VAGOS ----------------------- 

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

• Parecer do senhor arquiteto Manuel Tavares de 22 de novembro de 2012; ------------------------------------ 

• Informação da senhora engª Isabel Trindade de 22 de novembro de 2012. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a exposição do requerente até porque dúvidas não 

restam que o presente edifício se destina única e exclusivamente a fins gastronómicos, informando que a 

analogia se aplica entre casos semelhantes e não entre casos distintos e assim aprovar o presente projeto de 

arquitetura nas condições constantes dos pareceres da Autoridade Sanitária (AS) e da Estradas de Portugal (EP).  

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

E – EXTRAS 

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

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal, introduziu os novos pontos que passaram a ser de imediato objeto de 

deliberação nos termos do artigo 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor dr. Nuno André, de 4 de fevereiro de 2013, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil euros), por conta das 

receitas próprias a receber no mês de maio. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições da 

informação supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – TEMPORAL – 19 DE JANEIRO DE 2013 – ADÉRITO FERREIRA BICHO – PONTE DE VAGOS – 

Presente informação da senhora drª Lina Ferreira, relativa à situação sócio económica do agregado familiar do 

senhor Adérito Ferreira Bicho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade conceder um apoio para reparação da habitação, destruída 
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aquando dos temporais dos pretéritos dias 19 e 20 de janeiro de 2013, do agregado familiar através da cedência 

de materiais necessários à reconstrução, até ao valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). ------------------------ 

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

-------- 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 92, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo sr. Presidente da Câmara e por mim 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 18 horas e 49 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


