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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2016, de 03 março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de março de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e quatro minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 Usaram da palavra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente para informar: ------------------------------------------------------------------------------------  

1. A próxima reunião de Câmara, tal como já anteriormente referido, será no dia e hora pré-

estabelecidos (dia 17 de março, com início às 09h30m), na sede Junta de Freguesia de Santo André 

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

2. Da necessidade de realizar uma reunião extraordinária no dia 11 de março de 2016, pelas 09h00m.  

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

O senhor Vereador eng. João Domingues para saber : --------------------------------------------------------------- 

 O acordo que a Câmara Municipal fez com a Adra não se encontra disponível ao público, na net?  

O senhor Presidente, explicou que, falando do contrato, estamos a falar de vários volumes. Quando entender 

basta agendar com o senhor eng.  António Castro para o consultar. ----------------------------------------------- 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques colocou uma questão: ------------------ 

 Verificou que do lado norte os nossos companheiros vão fazendo as estradas, aquelas que o senhor 

Presidente aqui invocou que iriam ser feitas no âmbito da intermunicipalidade. Seja a rua dos 

Cardais, em que Ílhavo nos voltou as costas, fez a parte dela e nós ficamos com a nossa por fazer. 
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Seja na estrada da Mota, que liga ao Parque de Campismo, em que Ílhavo também fez a parte que 

lhe competia fazer, faltando apenas os riscos, a delimitação. De resto está perfeito. 

O senhor Presidente anda de candeias às avessas com o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo? 

Nós afinal, já teremos saído da CIRA e ainda não temos conhecimento? Ou o que se passa para 

que essa questão da intermunicipalidade não funcione? E nem é necessário olhar para o outro lado, 

porque de facto Mira não faz parte da comunidade intermunicipal e desunha-se, e como se desunha, 

para fazer o que pode pelo seu território. 

O senhor Presidente respondeu: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Que a senhora Vereadora se preocupa muito com os concelhos vizinhos e devia preocupar-se mais 

e conhecer melhor o seu próprio concelho. Relativamente ao alcatroamento da estrada Florestal, 

Ílhavo é que está com 10 anos de atraso. Se bem se recorda, alcatroámos aquele troço da estrada 

Florestal em 2008/2009. Foi acordado com a Câmara Municipal de Ílhavo melhorar as condições 

daquele troço, o que não foi feito.  

Nós pavimentámos e de facto por forças das circunstâncias, ficou em mau estado. Aquela 

intervenção não foi feita com a qualidade que merecia. Por isso ainda não foi feita a receção 

definitiva daquela empreitada. 

Se a senhora Vereadora julga que aquele trabalho que a Câmara Municipal de Ílhavo anda a fazer, 

um trabalho de repavimentação simples, é o projeto final para a ligação entre a  A25 e a A17, então 

de facto tem uma  mentalidade muito redutora e é por isso que os eleitores não lhe confiam o voto. 

O projeto é muito mais ambicioso do que o simples alcatroamento. Estamos a falar de uma pista 

ciclavél, remoção da casa florestal, etc.  

 Sobre “andar de candeias ás avessas com o senhor Presidente da Câmara de Ílhavo”, o que 

interessa aqui é a questão política e a questão relevante. Quando entrei para a Câmara Municipal 

e o senhor eng. Caçoilo para a de Ílhavo, a ligação A 25 – Zona Industrial da Mota, Zona Industrial 

de Vagos à A 17, não era uma das seis prioridades da região de Aveiro. Na negociação política 

que fizemos, conseguimos incluir essa via numa dessas seis prioridades. Será utilizado como 

referencial para o apoio dos fundos comunitários. Mas como já disse várias vezes, e insiste em não 

entender, os fundos comunitários estão em atraso. 

Sobre Mira e sobre o meu colega Raul, por acaso só refere bons exemplos do PSD, podia indicar-

lhe também alguns colegas do seu partido, que já elogiaram publicamente o concelho de Vagos. 

Por exemplo, o senhor Presidente da Distrital do seu partido que elogiou a estratégia empresarial 

do nosso Município. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos fez saber: ------------------------------------------------------ 

 Foi informada que junto à Escola C+S quando os pais ou avós recolhem os seus filhos ou netos, a 

GNR terá multado várias viaturas. Isto porque existe uma placa de proibição de parar ou 

estacionar. Que solução poderia ser dada?  

 Telefonou-lhe a colega, sr.ª dr.ª Virgínia Veiga, para saber se sabia de alguém interessado na obra 

de João Evangelista Lima Vidal. 
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O senhor Presidente informou: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Que não tinha conhecimento da situação junto à Escola C+S com a GNR. No entanto, já foi feito 

um estudo para colocar as entradas laterais a funcionar como entrada principal e assim tentar 

resolver o problema. 

 Sobre a obra de João Evangelista Lima Vidal, estamos abertos a propostas. -------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

1 – ATAS DE REUNIÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente a proposta de ATA n.º 03, de 04 de fevereiro de 2016. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------ 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de março de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 62.943,57€ (sessenta e dois novecentos e quarenta e três mil e cinquenta e sete  cêntimos). ---- 

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

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

2 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de  11 

a 25 de fevereiro de 2016, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU),  no período de 12 a 25 de fevereiro 

de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

5.1. – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS – PORTARIA Nº 149/2015, DE 26 DE MAIO------------------------------------------------ 

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

 Informação do CDF, de 26 de fevereiro de 2016, sobre o assunto supramencionado, a qual se 

dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de fevereiro de 2016: “À Reunião da C.M.”. 

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder a autorização genérica favorável à celebração 

de contratos de prestação de serviços, nos termos da informação apresentada. ---------------------------------- 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, por integrar 

os órgãos sociais do Centro de Educação e Recreio (CER), pelo que a deliberação que segue não contou 

com a participação do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------------  

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

6 - SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO – REFORÇO DE APOIO FINANCEIRO ------------ 

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

 Pedido de reforço do subsídio para projeto de execução da alteração do piso 4 do edifício do 

CER, conforme deliberação de 05 de fevereiro 2015; ----------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 1902, no valor de 6.000,00 € (seis mil euros); ----------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de fevereiro de 2016: “À Reunião da C.M.”.  
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A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder reforço de apoio financeiro no valor de 

6.000,00€ (seis mil euros). 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------ 

7.1. – TERESA & ASCENÇÃO, QUIOSQUE LDA. ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento, em nome de Teresa & Ascenção, Quiosque Lda., de 11 de fevereiro de 2016 para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque; -------------------------------- 

 Informação do GMA, de 16 de fevereiro de 2016; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de fevereiro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o GMA, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Presidente da Câmara dr. Silvério Regalado, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a participação do senhor Presidente. ------------------------------------ 

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

8 – ELEITO LOCAL – APOIO EM PROCESSO JUDICIAL – ENCARGOS ---------------------------- 

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

 Comunicação de DPM – Escritório de Advogados, Responsabilidade Limitada, de 19 de fevereiro 

de 2016, apresentando os seus honorários; 

 Informação da UAJ, de 26 de fevereiro de 2016; 
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 Despacho do senhor Vice - Presidente da Câmara, de 26 de fevereiro de 2016: “À Reunião da 

C.M.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos honorários a que se refere o 

processo 2024/12.6T3AVR, nos termos da informação supra da UAJ. ------------------------------------------- 

Deve a DF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------ 

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

O senhor Presidente da Câmara, entrou na sala de reuniões reassumindo as suas funções --------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA - PROC.º E02/2015 – AUTO DE REVISÃO 

DE PREÇOS E CONTA FINAL DA EMPREITADA ----------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DPP, de 11 de fevereiro de 2016, anexando Auto de Revisão de Preços Provisória 

e Conta Final da Empreitada; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, de 12 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De homologar a presente conta final de empreitada e auto de 

revisão de preços provisória face ao resultante do cálculo anexo.” ---------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora Sara Caladé, de 15 de fevereiro de 2016: “À Reunião da CM 

para homologar”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto Revisão Preços Provisória e Conta 

Final da Empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.----------------------------------- 

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

2 – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA EM595 – PROC.º N.º E03/2015 – AUTO DE 

REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DA EMPREITADA -------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• Informação da DPP, de 10 de fevereiro de 2016, anexando Auto de Revisão de Preços Definitiva 

e Conta Final da Empreitada; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, de 10 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“Sr. Presidente: De homologar a conta final de empreitada e o auto de revisão de preços 

definitiva face ao cálculo anexo apresentado.” --------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de fevereiro de 2016: “À Reunião da C.M., para 

homologar, nos termos da informação técnica”. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto Revisão de Preços Definitiva e Conta 

Final da Empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.----------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA ISABEL JESUS OLIVEIRA – PROC.º 06/16 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 339 URBANO --------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Isabel de Jesus de Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 28 de janeiro de 2016, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 

urbano n.º 339, da freguesia de Calvão; --------------------------------------------------------------------  

 Informação da DPP, de 05 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------  

“No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte:  

1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º339 U da freguesia de Calvão, encontra-se no 

âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos, maioritariamente na categoria de Espaços 

Urbanizados de nível III, e uma pequena parte a nascente em Estrutura Ecológica Urbana, 

estando esta abrangida pelas restrições de utilidade pública da Reserva Agrícola Nacional. 

2. Existem edificações no terreno às quais não foi possível localizar qualquer processo de 

licenciamento na base de dados do SIG Municipal.  

3. Face ao exposto e salvaguardando o referido no ponto 2, não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida.” --------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 05 de fevereiro de 2016, que a seguir de transcreve: ---------------------------  

“Sr. Vice-Presidente: Sem prejuízo do referido no ponto 2. Concordo com a informação.” -------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 10 de fevereiro de 2016:“À reunião de Câmara. Notificar 

o requerente para esclarecer o ponto 2 da informação.” ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Calvão, a confrontar a norte com Maria Margarida Jesus Oliveira, a sul Herdeiros de Adelino de 

Oliveira, a nascente Maria Cecília Jesus Oliveira, Maria Isabel Jesus Oliveira e Maria Margarida Jesus 

Oliveira, a Poente com Rua da Caneira, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Calvão, sob o 

artigo n.º 339. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

2 – MARIA ISILDA ALMEIDA COSTA E MARIA FLORIDA ALMEIDA BICHÃO - PROC.º 

140/15 – SOZA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 8096 RUSTICO ---------------- 

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

 Requerimentos de Maria Isilda Almeida Costa, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 17 de dezembro de 2015, e Maria Flórida de Almeida Bichão de 03 de fevereiro de 2016, 

respetivamente, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 8096, da 

freguesia de Soza;  

 Parecer da DPP de 21 de dezembro de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Informações da UAJ nº 2/SJ/2016 de 11 de janeiro e nº16/SJ/2016, de 24 de fevereiro, ambas de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 24 de fevereiro de 2016:“À reunião de Câmara.” ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Soza, a confrontar a norte com Manuel Samagaio, a sul Carolina Moreira, a nascente com servidão 

e a poente com Maria Augusta Vitor não inscrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos e inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo n.º 8096. ----------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3 – AMANDIO HENRIQUES VIEIRA – PROC.º 8/89 – GAFANHA DA BOA HORA - 

ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO (ALVARÁ Nº 14/89) ----------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Amândio Henriques Vieira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

21 de dezembro de 2015, a solicitar alterações à implantação do Alvará de Loteamento n.º 14/89;  

 Informação da DGU, de 18 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: “Não se vê 

inconveniente na alteração de loteamento requerida” --------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 19 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Concordo com a informação prestada. Á consideração superior.”; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora Sara Caladé, de 23 de fevereiro de 2016: “À Reunião da CM.” – 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da requerida de acordo com os 

pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve a DGU, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

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 artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dezoito minutos.  

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


