
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 8/13, de 19 de MARÇO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 8/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE MARÇO DE 2013 

 

--------- No dia 19 de março de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública 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. Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António 

Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e eng. Helder Bruno 

Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente técnica. --------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as atas números 5, 6 e 7 respetivamente das reuniões de 

19 de fevereiro (reunião ordinária pública), 26 de fevereiro (reunião extraordinária) e 05 de março (reunião 

ordinária) todas de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – Antes de se entrar na discussão e votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, o senhor Vereador eng. 

Mário dos Santos Martins Júnior, usou da palavra para solicitar cópias dos pareceres escritos sobre a cedência de 

créditos a Licinio Ramos Lda para a empresa VagaSGPS e pareceres escritos do processo judicial da Lomba do 

Forte Velho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitou também relação das dividas das IPSS’s, pelos serviços prestados, e para cada uma delas quando é que os 

pagamentos serão efetuados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após passeio pelas ruas da vila de Vagos na companhia do senhor Alirio de Matos, verificou e manifestou o seu 

desagrado relativamente ao estado em que se encontram as mesmas embora continue da opinião que as estradas do 

sul do Concelho estão em pior estado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Em seguida, usou da palavra o senhor Vereador dr. Silvério Regalado para dar conhecimento do relatório do 

GAL – Gabinete de Apoio ao Lesado, com os registos de ocorrências da intempérie de 19 de janeiro de 2013. ------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de março de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 513.996,75 € (quinhentos e treze mil novecentos e noventa e seis euros e setenta e cinco cêntimos). 

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

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

2 – ASSINATURA DE DECLARAÇÃO DE PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO DIFERENTES E 

ESPECIAIS E A CAMARA MUNICIPAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------- 

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

• Informação da Técnica Superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, datada de 05 de fevereiro de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Cópia da declaração de parceria assinada; -------------------------------------------------------------------------- 

• Formulário de candidatura; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – CASAS DE MAGISTRADOS DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------- 

Presente o ofício com referência S-IGFIJ/2013/1410 do Ministério da Justiça - Instituto de Gestão Financeira e 

de Equipamentos da Justiça, I.P., datado de 29/01/2013, que responde ao ofício deste Município com ref.ª nº 

5306 de 22/11/2012, onde solicita que a autarquia proponha uma nova contrapartida que entenda ser adequada 

para o valor atual dos prédios em causa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não apresentar qualquer proposta de contrapartida para os 

prédios em causa, tendo em consideração a situação económica e o comprimento da Lei dos Compromissos 

(LCPA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – JOSÉ FRANCISCO SARABANDO ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

5 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – ENCOBARRA, ENGENHARIA, S.A.------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

6 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – LICINIO RAMOS, LDª – VAGA SGPS, LDª  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ----------------------- 

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

7 – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – SUBSISTEMA DE 

PONTE DE VAGOS – ETAR DE PONTE DE VAGOS – PARECERES DAS ENTIDADES 

LICENCIADORAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação dos Técnicos Superiores arq. Manuel Tavares, eng. Ana Vilão e eng.ª Guida Caniceiro de 

28 de fevereiro de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ata da Conferência de Serviços da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – 

CCDRC, relativa à pretensão Etar da Ponte de Vagos; ----------------------------------------------------------- 

• Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro – ERRANC, de 29 de 

novembro de 2011 (anexo 6); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer favorável condicionado da Administração da Região Hidrográfica de Centro - ARH – C (oficio 

nº 15827, de 10 de novembro de 2011); (anexo 7) ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável nas condições dos pareceres técnicos e 

pareceres das outras entidades e segundo o artigo 7º do Decreto - Lei nº 26/2010, de 30 de março. ------------------ 

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

8 – JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – ABERTURA DA RUA DAS CARTAXAS --------------------- 

Presente ofício da JF de Vagos com nº180, datado de 09 de novembro de 2012, onde se informa que os 

proprietários dos terrenos sitos nas Cartaxas, autorizam a abertura da Rua das Cartaxas, para ligação à Rua 

Comandante Eduardo Regalado cedendo o respetivo terreno. Como contrapartida querem a construção de um 

muro de vedação com um portão em ferro, um em cada um dos lotes. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar aos serviços municipais nomeadamente DGI (Divisão 

de Gestão de Infraestruturas) e à topografia para efetuarem a medição e orçamentação dos muros de vedação a 

erigir e dos portões respetivos. O senhor Vereador eng.º Bruno Rocha tratará do assunto. ---------------------------- 

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

9 – FÁCILDROMO, UNIPESSOAL, LDA – INSTALAÇÃO DE PISTA DE CORRIDAS – 

KARTÓDROMO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente carta de Fácildromo, Unipessoal, Lda com sede na Rua Dinis Gomes - Edificio Lavegadas, Bloco 22 – 
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2º Esquerdo em Ílhavo, a solicitar a cedência de terreno com cerca de 35000m² (trinta e cinco mil metros 

quadrados), para futura instalação de uma pista de corridas (kartódromo). ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que se acha interessada na localização, em terrenos 

municipais, de um kartódromo. Mais delibera, para definir a localização exata, quais as contrapartidas; qual o 

projeto em concreto; investimento e informação sucinta sobre a viabilidade económica e financeira do mesmo. – 

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

10 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – INVESTIMENTO NO 2.º SEMESTRE 2012 NO 

CONCELHO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação da EDP Distribuição – Energia S.A., datada de fevereiro de 2013, informando sobre as 

principais obras, em termos de investimento e manutenção de redes durante o 2.º semestre de 2012, realizadas no 

concelho de Vagos, que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que no 2º semestre de 2012 foram aplicados no concelho 993.713,37€ 

(novecentos e noventa e três mil setecentos e treze euros e trinta e sete cêntimos) de obras de investimentos e 

manutenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE DESIGN 

GRÁFICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 formação – curso de especialização de design gráfico. ---------------------------------- 

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

12 - PROCESSO JUDICIAL – MUNICIPIO DE VAGOS – DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia.------------------------ 

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

13 - SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA RIA DE AVEIRO – ENVIO DE ACORDO 

DE CEDÊNCIA DA EXPLORAÇÂO DA ETAR DE OUCA E AUTO DE ENTREGA DA CONDUTA 

ELEVATÓRIA COMPREENDIDA ENTRE A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA S15 E A ETAR DA 

VAGUEIRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presente ofício da SIMRIA – Grupo Águas de Portugal com Ref.: Ct_2013DO10186, datado de 07/03/2013, 

remetendo o Acordo de Cedência da Exploração da ETAR de Ouca, da Câmara Municipal de Vagos para a 

SIMRIA, celebrado a 31/01/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido acordo parcelar da cedência da ETAR de 

Ouca e da Conduta Elevatória entre a EES15 e a ETAR de Vagueira. ----------------------------------------------------

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

14 – SUBSIDIO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA BOA HORA – COMPROMISSO Nº. 986 ---------- 

Presente o ofício da Junta de Freguesia da Boa Hora, com referência nº 68/2011, datado de 15 de novembro de 

2011, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento de despesas efetuadas com o pessoal 

contratado para limpeza e manutenção de balneários das Praias da Vagueira e Areão e Parque de Merendas. ------ 

A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 6.057,67€ (seis mil e cinquenta 

e sete euros e sessenta e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

15 – TOLERÂNCIA DE PONTO – SEGUNDA FEIRA DE PÁSCOA DIA 01 DE ABRIL DE 2013 ---------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou aos senhores vereadores que se pronunciassem sobre a sua 

intenção de conceder tolerância de ponto no dia referido. Foi unanime a opinião dos senhores vereadores. O 

senhor Presidente informou que irá proferir despacho em conformidade.------------------------------------------------- 

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

16 - RECLAMAÇÃO DE JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS CONTRA AMÉRICO ROCHA FRADE 

- PROC.º Nº 2029/02 - RUA COMENDADOR JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – LOMBOMEÃO ---------- 

Presente ofício deste município com referência nº 328 datado de 30 de janeiro de 2013 a solicitar a limpeza de 

matos na Rua Comendador João Simões Pandeirada; ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar este ponto para efeitos de parecer jurídico, do dr. Pedro 

Samagaio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

17 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

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

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

18 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no 

período de 01 a 13 de março de 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 
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reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – ATA N.º 2 – ERROS E 

OMISSÕES – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• A ata n.º 2 do júri do procedimento, constituído pelos senhores, eng.º Jorge Almeida, arq. Pedro Castro 

e dr. Nuno André, datada de 28 de fevereiro de 2013 e que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“ACTA Nº 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões identificados pelos 

interessados) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Construção de Posto de Vendagem na Praia da Vagueira” 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, pelas 15,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 16 de outubro de 2012, na sequência das Listas de Erros e 

Omissões apresentadas pelos interessados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: ------------------------------------------------------- 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação parcial dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se 

consubstancia no novo Mapa de Quantidades e na Peça desenhada A 011 fazendo parte integrante da 

presente Acta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Manter o Preço Base em 254.738,83 € (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito 

euros e oitenta e três cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 07/03/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; ------ 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; ------------------------------------------- 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. -------- 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por unanimidade, 
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pelos membros intervenientes neste acto - (eng. Jorge Almeida, arqº. Pedro Castro, dr. Nuno André) ” ----------- 

• O despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 28 de fevereiro de 2013, que aprova a lista de 

erros e omissões e remete para a reunião da Câmara Municipal para ratificação; ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Presidente. ----------------------------- 

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

2 - RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO 

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

• A ata n.º 1 do júri do procedimento, constituído pelos senhores, eng.º Jorge Almeida, arq.º Pedro Castro 

e dr. Nuno André, datada de 06 de março de 2013 e que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“ACTA Nº 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões identificados pelos 

interessados) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase” 

Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e treze, pelas 15,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 15 de janeiro de 2013, na sequência das Listas de Erros e 

Omissões apresentadas pelos interessados.------------------------------------------------------------------------------------ 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: ------------------------------------------------------- 

8. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação parcial dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se 

consubstancia no novo Mapa de Quantidades e no Quadro da Medição do Betuminoso de 

Regularização. Os referidos documentos fazem parte integrante da presente Acta; ------------------------- 

9. Manter o Preço Base em 223.551,00 € (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um euros);  

10. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 12/03/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; ------ 

11. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; ------------------------------------------- 

14. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. -------- 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros intervenientes neste acto. (Eng.º Jorge Almeida, Arq. Pedro Castro, Dr. Nuno 

André )”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• O despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 06 de março de 2013, que aprova a lista de erros 

e omissões e remete para a reunião da Câmara Municipal para ratificação; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Presidente. ----------------------------- 

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

3 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA – 

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

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

• Informação do senhor arq.º Pedro Ruano de Castro, datada de 01 de março de 2013; ----------------------- 

• Mail da senhora engª Gabriela Cabano, dirigido à srª eng.ª Isabel Trindade com conhecimento ao sr. 

arq.º Pedro Ruano de Castro, de 28 de fevereiro de 2013 a dar conhecimento da sua impossibilidade em 

exercer funções de coordenação da referida empreitada; --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 04 de 

março de 2013, que aprovou a nomeação dos senhores eng. José Silvestre e dr. Toni Marques para substituição 

da senhora engª. Gabriela Cabano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – COORDENADOR DE SEGURANÇA EM 

OBRA – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do senhor arq.. Pedro Ruano de Castro, datada de 01 de março de 2013; ------------------------ 

• Mail da senhora engª Gabriela Cabano, dirigido à srª eng.ª Isabel Trindade com conhecimento ao sr. 

arq.º Pedro Ruano de Castro, de 28 de fevereiro de 2013 a dar conhecimento da sua impossibilidade em 

exercer funções de coordenação da referida empreitada; --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 04 de 

março de 2013, que aprovou a nomeação dos senhores eng. José Silvestre e dr. Toni Marques para substituição 

da senhora engª. Gabriela Cabano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL – COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA 

– RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do senhor arq.. Pedro Ruano de Castro, datada de 01 de março de 2013; ------------------------ 

• Mail da senhora engª Gabriela Cabano, dirigido à srª eng.ª Isabel Trindade com conhecimento ao sr. 

arq.º Pedro Ruano de Castro, de 28 de fevereiro de 2013 a dar conhecimento da sua impossibilidade em 
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exercer funções de coordenação da referida empreitada; --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 04 de 

março de 2013, que aprovou a nomeação dos senhores eng. José Silvestre e dr. Toni Marques para substituição 

da senhora engª. Gabriela Cabano. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PARECER SOBRE EQUIPAMENTOS 

AUDIOVISUAIS – REDUÇÃO DE TRABALHOS -------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação técnica apresentada pelos senhores engenheiros Ana Vilão e André Nunes datada de 11 de 

março de 2013 que aqui se dá como transcrita e fica anexa à presente ata. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a redução dos trabalhos referidos no parecer técnico 

face ao informado pela Divisão de Educação e Cultura. -------------------------------------------------------------------- 

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

7 – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3 ª FASE – RATIFICAÇÃO ------------- 

Presente a minuta de contrato escrito de empreitada; ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho, datado de 13 de março de 2013 do senhor 

Presidente da Câmara que aprova a minuta do contrato. -------------------------------------------------------------------- 

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

8 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA -------------------------- 

Presente a minuta de contrato escrito de empreitada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO 

DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

Presente uma carta datada de 07/03/2013, da Comissão de Desenvolvimento e Obras de Construção da Igreja da 

Praia da Vagueira (CDOCIPV), a solicitar à Câmara Municipal a cedência de terreno para aí proceder à 

construção da igreja da Praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes ainda: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Requerimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Fotocópia do ofício enviado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia da Gafanha da Boa Hora na 

sequência da decisão do Conselho Económico Pastoral em reunião realizada no dia 13/02/2013; --------- 
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• Exemplar do “Relatório do exercício e justificação de intenção/iniciativa” elaborado pela CDOCIPV, 

apresentado no Conselho Pastoral em reunião realizada em 13/02/2013; -------------------------------------- 

• Memória descritiva e justificativa referente ao ante-projeto; ----------------------------------------------------- 

• Plantas de localização e implantação; ------------------------------------------------------------------------------- 

• Elementos desenhados referentes ao ante-projeto – plantas e alçados. ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra do senhor vereador dr. Marco Domingues, 

ceder o terreno sito na Praceta Augusto Oliveira Pinto para efeitos de construção da igreja da Praia da Vagueira 

em regime de superfície pelo prazo que vier a ser autorizado pela Assembleia Municipal nas seguintes 

condições: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Inexistência de conflito de interesses entre o município titular do bem do domínio público municipal e o 

proprietário original que o cedeu por força de autorização de loteamento solicitando desde já e para efeitos de 

deliberação da Assembleia Municipal parecer jurídico ao dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------- 

2 - Aprovação por parte das entidades em conferência de serviços da alteração necessária ao Plano de Pormenor 

da Praia da Vagueira para efeitos de alteração ao uso de espaço verde para espaço para equipamentos. ------------- 

3 - Financiamento a expensas da CDOCIPV. --------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Autorização da Assembleia Municipal, para a qual se remete desde já, por quanto o presente bem se acha no 

domínio público municipal afeto a um uso de recreio e lazer e denominado em memória de Augusto Oliveira 

Pinto, sem prejuízo do valor que o mesmo adquirir ou tenha nos termos do CIMI (Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Marco Domingues apresentou a seguinte declaração de voto: “Relativamente ao pedido 

efetuado, gostaria, em primeiro lugar, de deixar claro que nada tenho contra a edificação de uma igreja na 

Praia da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O meu voto contra, neste processo, prende-se, com os motivos que passo a expor: ------------------------------------ 

• Em primeiro lugar, com a cedência de um espaço, que é de domínio público, para o efeito pretendido. ------- 

• Em segundo lugar, porque, apesar do extenso documento enviado, onde são apresentados os argumentos 

para a construção da igreja, não considero que estes argumentos sejam suficientes para sustentar a 

necessidade da construção do templo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aliás, da leitura do documento, ficam claras duas questões. A primeira, é que o modelo apresentado para o 

financiamento, e as ações que o constituem, apresentam uma enorme falta de sustentabilidade. Ora, com um 

modelo financeiro pouco exequível, e perante a experiência que se verifica em outras obras similares no 

concelho, não ficam garantidos os pressupostos de que a construção do edifício possa ser concluída, podendo a 

sua não conclusão contribuir para a existência de um elemento urbanístico pouco enquadrável no espaço que é 
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pretendido. A segunda questão, prende-se com o facto de a Freguesia da Gafanha da Boa-Hora possuir uma 

igreja, que se encontra a uma distância perfeitamente aceitável, não sendo o argumento da distância um 

argumento aceitável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, e perante o exposto, entendo que a Câmara Municipal de Vagos não deve efetuar a cedência do referido 

espaço, nem ter qualquer custo adicional, seja com as alterações ao plano de pormenor, seja com custos futuros 

de financiamento para as obras da igreja.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quando eram 17 horas e 11 minutos, a senhora Vereadora dr.ª Albina Rocha ausentou-se da sala de reuniões. As 

deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação da senhora Vereadora. --------------------- 

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

2 – ISABEL JESUS SANTOS LOURENÇO – RUA PRINCIPAL - SANTA CATARINA - PROCESSO Nº 

47/12 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E MUROS DE VEDAÇÃO ------------------------- 

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

• Requerimento nº 1042/13 datado de 30 de janeiro 2013; --------------------------------------------------------- 

• Parecer da divisão de ação social de 24 de outubro de 2012; ---------------------------------------------------- 

• Informação técnica da DGU datada de 14 de fevereiro de 2013; ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de apresentação de levantamento topográfico 

georeferenciado por motivo de carência de recursos financeiros. Mais delibera solicitar aos serviços (DGU) que 

promovam o respetivo levantamento topográfico para efeitos de instrução do processo. ------------------------------- 

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

3 - ISABEL MARIA SILVA MIRASSOL TOMÉ – RUA DA ALTA TENSÃO COM RUA DAS 

ESCOLAS – FORTE VELHO/GAFANHA DA BOA HORA - PROCESSO Nº 140/09 - CONSTRUÇÃO 

DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO E MUROS DE VEDAÇÃO ------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento datado de 26 de fevereiro com registo nº 2033/13, a solicitar a prorrogação de prazo para 

requerimento de emissão de alvará. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente acrescendo um ano ao prazo 

para efeitos de emissão de alvará, contado a partir da notificação da presente deliberação.---------------------------- 

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

4 – JOÃO LUIS MIGUEIS DONO – RECLAMAÇÃO – LAVANDEIRA ------------------------------------------ 

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

• Reclamação/Exposição nº1541/12, datada de 08 de fevereiro de 2012 referente ao processo nº 14/12 
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sobre a existência de poço em estado avançado de degradação; ------------------------------------------------- 

• Auto de vistoria da Comissão de vistorias Relativa a Situações de Segurança de 14 de fevereiro 2013 --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar os proprietários para o cumprimento dos artigos 42º e 

44º do Decreto - Lei nº310/2002, de 18 de dezembro, no prazo de 30 dias após a notificação e sob cominação de 

não o fazendo a Câmara Municipal deliberar a demolição do mesmo face às condições de insegurança em que 

hoje se encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quando eram 17 horas e 27 minutos, o senhor Vereador, dr. Paulo César de Oliveira Ramos ausentou-se da sala 

de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. ----- 

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

5 – TÂNIA SARAIVA MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 04/13 - PAREDES DA TORRE – 

VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº1734/13, datado de 19 de fevereiro de 2013, sobre informação prévia de um terreno nas 

paredes da Torre para construção de um empreendimento turístico em Espaço Rural; ---------------------- 

• Informações da DGU e da DPU de fevereiro de 2013; ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer às entidades propostas nos pareceres técnicos. 

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

Quando eram 17 horas e 29 minutos, o senhor Vereador, dr. Paulo César de Oliveira Ramos entrou na sala de 

reuniões. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do senhor Vereador. --- 

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

EXTRAS 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente em Vagos solicitando a execução de uma lomba com 

passadeira em qualquer parte da Estradados Cardais depois da Rua Máximo Loff. ---------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por conveniente. ---------------------------------------- 

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

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

Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 37 minutos. ------------------ 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

 

________________________________________ 


