
ACTA Nº 8 

Acta da Sessão Extraordinária do dia 16 de Julho de 2010 

-------- Aos dezasseis dias do mês de Julho de dois mil e dez, pelas dezoito horas e trinta minutos, na sala de sessões 

do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, sob a presidência do senhor Carlos 

Manuel Simões das Neves, secretariado pelo senhor Manuel Marcelino Santos Manangão e pela senhora Maria da 

Graça Matias Gadelho, respectivamente primeiro e segundo secretários. ----------------------------------------------------- 

-------- Feita a chamada verificou-se que faltaram à presente Sessão os senhores deputados Paulo Ricardo Corticeiro 

Sousa Moreira, Rui Neto substituído por Susana Maria da Costa Reis, Licínio Ramos substituído por Manuel 

Bertolino Francisco Reverendo e João Carlos Regalado Loureiro. ------------------------------------------------------------- 

-------- Da parte do executivo estiveram presentes os senhor Presidente da Câmara, Rui Cruz e os senhores 

Vereadores Silvério Regalado, Albina Rocha e Cláudia Rocha. ---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

-------- PONTO UM – PROPOSTA DE REGULAMENTO DO MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA 

VAGUEIRA E DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DE VENDA. ---------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao executivo para apresentação do ponto. --------------------- 

------- O senhor Presidente da Câmara afirmou que o regulamento que estava em discussão servia para promover a 

atribuição das sete bancas presentes no renovado mercado da praia da Vagueira, informando que o regulamento 

tinha sido construído em cima de um conjunto de regulamentos existentes e que tinham sido adaptados ao concelho 

de Vagos e ao mercado da Vagueira, salientando que o regulamento tinha estado em discussão pública e que não 

tinha havido qualquer reclamação nesse âmbito. Considerou que estavam reunidas as condições para que este 

regulamento pudesse ser aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor deputado Joaquim Plácido começou por dar os parabéns à Câmara Municipal por ter recuperado o 

equipamento em questão considerando que este tinha muito valor para a praia da Vagueira,  de seguida anunciou que 

o grupo municipal do PSD iria votar favoravelmente a proposta de regulamento em questão. Relativamente às 

condições de higiene do equipamento questionou o executivo de como iriam ser recolhidos e tratados os despojos 

dos peixes e como iria ser efectuada essa fiscalização. Considerou que deveria ter sido criado um parque de 

estacionamento para os vendedores de peixe no horário do funcionamento do mercado, com condições especiais, 

com outro tipo de piso podendo o lugar de estacionamento ser anexo à taxa mensal que cada vendedor iria pagar. 

Sobre o abastecimento de água e lembrando o preço a que a água estava, recomendou alguma atenção para taxa a 

cobrar, pois estas actividades requeriam muita limpeza e algum controle, esperava que essa mesma taxa não fosse 

curta para pagar a consumo de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira iniciou a sua intervenção felicitando a Câmara Municipal por ter 

rapidamente assumido o funcionamento do mercado do peixe da Vagueira. Considerou que a proposta de 

regulamento apresentada tinha as condições para ser aprovado na generalidade mas que poderiam ser introduzidas 

algumas melhorias. Passou de seguida a propor algumas das melhorias/correcções que considerava que poderiam e 

deveriam ser introduzidos no documento. Compreendendo que neste caso e devido á rapidez que era necessária e ás 

especificidades do próprio mercado da Vagueira a proposta de regulamento tivesse ido isoladamente á Assembleia 

Municipal para apreciação, não deixou de salientar que defendia a elaboração de um regulamento geral de feiras e 

mercados para todo o município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

------- A senhora deputada Catarina Oliveira começou por considerar que deveria haver maior cuidado na redacção 

das propostas de regulamentos para que estas não parecessem colagens de outros regulamentos apreciados. 

Concordando com as melhorias e correcções referidas pelo senhor deputado Jorge Luís Oliveira à proposta de 

regulamento, expôs outras alterações/correcções que deveriam estar presentes na proposta. ------------------------------ 

------- O senhor deputado Jorge Luís Oliveira chamou a atenção para o facto de que sempre fosse necessária uma 

publicação/publicidade de qualquer documento o mesmo deveria, para além dos jornais e dos locais de estilo ser 

publicitado na página da internet do município de Vagos, considerando que esta questão devia ficar já reflectida no 

regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O senhor Presidente da Assembleia informou que a votação não iria ser efectuada artigo a artigo, uma vez que 

eram muitos artigos, mas sim na generalidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------- O Senhor Presidente da Câmara respondeu e esclareceu as questões/preocupações do senhor deputado 

Joaquim Plácido. Relativamente às melhorias apresentadas pelos deputados Jorge Luís Oliveira e Catarina Oliveira 

afirmou que quase todas tinham sentido, informando que estas seriam levadas em conta e que o regulamento iria ser 

ajustado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Senhor Deputado Jorge Luís Oliveira realçando a disponibilidade demonstrada pelo executivo para ajustar 

os termos do regulamento e uma vez que não iria haver votação artigo a artigo, considerava que estavam reunidas as 

condições para se votar o regulamento na generalidade se fossem consideradas as alterações/correcções que tinham 

proposto à excepção da diferença dos artigos 5º e 12º. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a proposta de regulamento do mercado do peixe da 

Praia da Vagueira e da taxa de ocupação de lugares de venda, com as alterações introduzidas, conforme referido, 

atrás, pelo Grupo Parlamentar do Movimento VAGOSPrimeiro. --------------------------------------------------------------- 

-------- Realizada a votação, a proposta de regulamento do mercado do peixe da Praia da Vagueira e da taxa de 

ocupação de lugares de venda foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

-------- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Segunda secretária para a leitura da minuta da 

acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- A segunda secretária, Maria da Graça Gadelho, procedeu à leitura da minuta da acta da presente sessão. ---- 

----------O Senhor Presidente da Assembleia colocou a minuta da acta à votação, tendo esta sido aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


