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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 09/2015, de 16 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de abril de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e dois 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.º João Paulo de Sousa 

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para informar a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques, que os dois pontos solicitados pela mesma, ainda não estão com o 

nível que a senhora Vereadora pretende, pelo que serão entregues oportunamente. ------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar as seguintes 

questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Solicitar as faturas respeitantes ao tratamento dos lixos dos meses de janeiro, fevereiro e 

março; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Referir relativamente a arruamentos, o seguinte: ----------------------------------------------- 

- Rua da Fonte - Sendo esta a principal via de acesso para as nossas praias e para a ZIV, 

encontra-se num estado miserável e muito perigoso, pelo que, deveria por parte da 

Câmara Municipal merecer algum destaque e tratamento; ------------------------------------ 

 - Acesso às praias do Labrego e Areão, estes acessos encontram-se em péssimo estado;   
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 - Rua de Cantanhede e Acessos ao Estádio Municipal, estas ruas encontram-se com ervas 

a crescer por entre o asfalto; ----------------------------------------------------------------------- 

- Rua dos Cardais - Verificou que do lado de Ílhavo, para lá do pontão, está a ser asfaltada. 

Pergunta - para quando a reparação do lado de Vagos? ---------------------------------------- 

o Realçar a importância da ligação da ZIV à A25; ----------------------------------------------- 

o Relativamente à Circular à Vila de Vagos. Saber se o traçado que existia está a ser 

respeitado. Se houve alguma fiscalização por parte da Câmara sobre o traçado inicial e 

também sobre o entulho lá colocado. Saber se é obra da Câmara e ainda quem paga; ---- 

o Obra das Folsas Novas. Para quando a conclusão? --------------------------------------------- 

o Museu da Arte Xávega. Para quando? ----------------------------------------------------------- 

o Perguntar ao senhor Presidente se tem conhecimento ou autorizou a venda de arranjos 

florais e velas no cemitério de Vagos por parte de funcionários da Câmara Municipal e 

em horário de serviço. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal, respondeu: -------------------------------------------------- 

o Sobre a última questão o senhor Presidente disse não ter conhecimento. Encarregou a 

senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de averiguar a situação; -------------------------------- 

o Quanto ao Museu da Arte Xávega, o espaço museológico já está construído há algum 

tempo. Foi feita uma candidatura no âmbito do Grupo de Ação Costeira, e aguarda-se 

ainda pela resposta. Obviamente que avançar com o espaço museológico só poderá 

acontecer com apoios comunitários. Ou no atual quadro ou no próximo quadro 

comunitário. Candidataremos o equipamento deste espaço e iremos com certeza ser bem 

sucedidos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Sobre a obra das Folsas Novas, foi redigida uma carta ao Programa POLIS, a manifestar 

exatamente a preocupação pelo facto do fim da obra ser sucessivamente adiado. O 

empreiteiro tem mais obras no POLIS e todas com diversos atrasos. A entidade está a 

tentar levar a empreitada a bom porto. Esta obra é financiada pelo POVT que tem prazos 

de execução dos fundos comunitários. Existe uma dupla pressão para a conclusão da obra 

tanto pelo POVT, como pela Câmara Municipal e a POLIS; --------------------------------- 

o Relativamente à Circular à Vila, não tem nada a acrescentar em relação ao que foi dito 

na semana anterior. O único dado novo é o que a senhora Vereadora está a trazer aqui, é 

o facto de eventualmente o traçado em alguns sítios não coincidir com o existente. Essa 

é uma questão que irá ser analisada. De resto mantem tudo aquilo que foi dito. De acordo 
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com a Lei as juntas têm a sua autonomia própria, dentro do que são as suas competências 

fazem aquilo que entendem. Esta é uma obra da Junta de Freguesia, entra no quadro de 

competências da junta de freguesia que é a requalificação e manutenção de caminhos 

rurais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para dizer que considera importante 

acautelar o respeito por esse traçado pese embora uma parte não tenha tido a aprovação das 

entidades do ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o O senhor Presidente esclareceu o senhor Vereador sobre o traçado que não teve a 

aprovação da Reserva Ecológica Nacional. Era o traçado do outro lado ou seja a norte. - 

o Sobre as ruas, o senhor Presidente concorda inteiramente com o referido pela senhora 

Vereadora relativamente à Rua da Fonte. Ainda não houve uma intervenção porque deve 

ser bem pensada no âmbito da regeneração urbana. Se fosse uma obra simples de pôr 

pavimento e proibir estacionamento já teria sido feito. A ideia é enquadrá-la no projeto 

de requalificação urbana no centro da vila e eventualmente colocar outros cenários que 

não só a pavimentação simples. Para já está proibido o trânsito a veículos pesados e 

poderemos solicitar uma maior intervenção da GNR de modo a estarem mais atentos aos 

estacionamentos irregulares, porque esta é de facto uma rua perigosa. ---------------------- 

o Sobre a Rua dos Cardais  - Estamos a trabalhar com o Município de Ílhavo num projeto 

futuro para aquela estrada. Sendo que Ílhavo teve de fazer uma intervenção devido a 

deslizamentos bastantes acentuados da estrada. O que se está a estudar com os projetistas 

para aquela rua é a retirada daquele pontão e a construção de um maior ou então a 

construção de dois pontões. De momento e atendendo à intervenção de Ílhavo, o que foi 

solicitado aos projetistas é que muito rapidamente prepararem uma solução equivalente, 

ou seja, que não condicione o projeto futuro em conjunto com Ílhavo, mas que permita 

que haja uma intervenção com alguma celeridade; --------------------------------------------- 

o Relativamente ao acesso às praias do Labrego e Areão as obras do Cordão Dunar e a 

quantidade de camiões que por lá passam só poderiam ter aqueles efeitos. O que está 

combinado com a POLIS, é que assim que estiver concluída esta 1ª fase da empreitada 

serão feitas intervenções para remediar. Uma intervenção mais profunda terá que ser 

assegurada pela Câmara Municipal; -------------------------------------------------------------- 

o A ligação da ZIV à A25, já está assegurada. É aquilo que justificará uma candidatura a 

fundos comunitários por causa da ligação ao Porto de Aveiro. Mas não é essa obra que 

as empresas da Zona Industrial mais pedem. A ligação que querem é a ligação à A17. 
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Neste contexto conseguimos que no PIMTRA (Plano Intermunicipal de Mobilidade e 

Transportes da Região de Aveiro) a obra fosse considerada uma das primeiras prioridades 

o que permitirá que seja incluída no quadro comunitário de apoio; -------------------------- 

o Por último o senhor Presidente informou que já foram notificados os empreiteiros, 

nomeadamente no que diz respeito às anomalias na obra dos acessos ao Estádio 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 02, 03 e 04, de 15 de janeiro, 05 e 12 de fevereiro de 2015, 

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 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2014 ---------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2014, que aqui se dão como inteiramente reproduzidos 

para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da 

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, 

com destaque para o seu Anexo I. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também presente o parecer da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, PKF & Associados, SROC, 

Ldª. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esteve presente o CDF, dr. Nuno André, para prestar os esclarecimentos necessários. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, aprovar os documentos apresentados e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Para terminar o senhor Presidente da Câmara apresentou um agradecimento a todos os trabalhadores que 

têm colaborado de forma excecional para a prossecução dos objetivos desta Câmara Municipal. Notou que 

no último ano e meio houve substanciais alterações ao quadro legal que rege as autarquias e as adaptações 

não têm sido fáceis. No caso concreto de Vagos acresce a entrada da informatização na maioria dos 

processos administrativos o que causou e ainda causa alguns constrangimentos. Nunca é demais evidenciar 

e assinalar este esforço dos trabalhadores numa altura em que lhes é pedido mais e dado menos. ------------ 

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

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

3 – CPA – PROCEDIMENTOS DOS REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS ----------------------- 

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

 Informação do técnico superior, dr. Laerte Pinto, de 13 de abril de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Exma. Senhora 

Vereadora Eng.ª Sara Caladé     

Assunto: CPA – Procedimentos dos Regulamentos Administrativos 

Com a entrada em vigor, no dia 07 de abril de 2015, do novo Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo decreto-lei nº4/2015, de 07 de janeiro, os procedimentos 

respeitantes à elaboração dos regulamentos administrativos foram alterados relativamente aos 

que até então estavam em vigor. 

Em termos gerais os procedimentos, agora previstos, estão plasmados nos artigos 97º a 101º, do 

CPA, e iniciam-se com a publicação “na internet, no sítio institucional da entidade pública, com 

a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.” 

Por sua vez, o projeto de regulamento é submetido apenas a audiência dos interessados que como 

tal se tenham constituído no procedimento (nº1, do artigo 100º), e somente quando o número de 

interessados seja de tal forma elevado que a audiência se torne incompatível, ou quando a 

natureza da matéria o justifique, deverá o projeto de regulamento ser submetido a consulta 

pública, para recolha de sugestões, procedendo-se, para o efeito, à sua publicação na 2ª série do 

Diário da República (alínea c), do nº 3, do artigo 100º, e nº1, do artigo 101º). 

Nos termos do nº 1, do artigo 8º, do decreto-lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, as disposições do 

CPA, respeitantes aos regulamentos administrativos, são aplicáveis aos procedimentos que se 

iniciem após a sua entrada em vigor, que ocorreu em 07 de abril de 2015. 
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Do exposto resulta que, para futuro, deveremos seguir os procedimentos agora plasmados no novo 

CPA. 

Quanto aos projetos de regulamento que estão agendados para a próxima reunião da câmara 

municipal - a saber: 

- Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação; 

- Regulamento Municipal de Fiscalização de Operações Urbanísticas; 

- Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas; 

- Regulamento de Ocupação do Espaço Público e de Publicidade; 

- Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos -  

os respetivos procedimentos iniciaram-se ao abrigo do anterior CPA, tendo sido constituídas as 

equipas para procederem à regulamentação de diversos diplomas, nomeadamente, o decreto-lei 

nº 136/2014, de 09 de setembro, facto que foi dado a conhecer à Câmara Municipal relativamente 

à alteração do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação (RMUE), na reunião da 

Câmara Municipal, de 03 de dezembro de 2014. 

Ao optarmos pela elaboração de um novo RMUE, foi decidido proceder à revisão e à elaboração 

dos outros regulamentos, atrás referidos, que com este estavam interligados, e ainda também por 

força da publicação do decreto-lei nº 10/2015, de 16 de janeiro. 

Considerando, porém, que os projetos dos atrás citados regulamentos irão ser objeto de consulta 

pública, com a publicitação e publicação, em edital, internet e Diário da República, fica 

assegurada a possibilidade de participação de todos os cidadãos e a recolha de sugestões para 

melhor enriquecerem o conteúdo dos documentos finais para aprovação pelos órgãos 

autárquicos. 

É o que se me cumpre informar. 

Com os melhores cumprimentos, 

Vagos, 13 de abril de 2015. O Técnico Superior, (Laerte Macedo Pinto)”; --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de abril de 2015: “Concordo. À Reunião 

da CM para conhecimento”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

4 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO ----------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------------               

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta a discussão/consulta pública, nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de 

regulamento seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANISTICAS --- 

Presente proposta de Regulamento Municipal de Fiscalização de Operações Urbanísticas. ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta a discussão/consulta pública, nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de 

regulamento seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

6 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DE 

PUBLICIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Publicidade. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta a discussão/consulta pública, nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de 

regulamento seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

7 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta a discussão/consulta pública, nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de 

regulamento seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS ------------------------------------ 

Presente proposta de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas. ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta a discussão/consulta pública, nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de 

regulamento seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

9 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 10 de abril de 2015, que a seguir se 

transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Assunto: Autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16 da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro – Isenção e redução de taxas 

Considerando que: 

 Estabelece o n.º 2 do art.º 16.º do novo Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFALEI), 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a “assembleia municipal pode, por proposta 

da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respetiva 

despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios”; 

 Dispõe o n.º 9 do mesmo artigo que, nos termos do princípio da legalidade tributária, as isenções 

totais ou parciais previstas no artigo 16.º apenas podem ser concedidas pelos municípios quando 

exista lei que defina os termos e condições para a sua atribuição; 

 O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela Lei  n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro determina na alínea d) do n.º 2 do art.º 7.º que o regulamento que crie taxas 

municipais ou taxas das freguesias contém obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as isenções e 

sua fundamentação, cumprindo-se, desta forma, o princípio da legalidade tributária caso os 

respetivos regulamentos identifiquem e fundamentem as isenções e reduções; 

 Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a norma evocada 

no ponto anterior, as isenções e reduções; 

 Importa delimitar um procedimento conforme com as normas identificadas que permita agilizar 

a tramitação ora vigente. 
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Face ao descrito proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal para 

aprovação autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 16.º do RFALEI, a vigorar a 

partir de 1 de janeiro de 2015, delimitada nos seguintes termos: 

1. No exercício económico de 2015, para efeitos do disposto  no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 50.000€ como limite à despesa fiscal. 

2. Até ao limite fixado no n.º anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fundamentada do Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou reduções, 

dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito pelo princípio da 

legalidade tributária previsto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

3. Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, deve o 

Presidente da Câmara Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções concedidas ao 

abrigo da presente autorização identificando o sujeito passivo, natureza da atividade/operação 

respetiva e valor da despesa fiscal. 

O Presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado”. ---------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de abril de 2015: “À Reunião da 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de abril de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 57.516,76 € (cinquenta e sete mil, quinhentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos). ---- 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 27 de 

março a 09 de abril de 2015, 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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

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

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

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

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

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CANTO DA SEREIA – PRAIA 

DA VAGUEIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Gaspar Jorge Ferreira Gravato, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 16 de janeiro de 2015, solicitando alargamento de horário de funcionamento para o 

estabelecimento denominado “Canto da Sereia”, a saber: ------------------------------------------------ 

o De segunda a sexta feira, sábados, domingos, véspera de feriados e feriados, das 02h00m 

às 04h00m. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), de 02 de abril de 2015: “Exmª 

Vereadora. O presente pedido está completo e em condições de ser presente à reunião da 

CMVagos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de abril de 2015: “À Reunião da CM”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alargamento de horário solicitado. ------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

8 – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E DE GESTÃO DO IERA (INCUBADORA DE 

EMPRESAS DA REGIÃO DE AVEIRO) – POLO DE VAGOS ---------------------------------------------- 

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

 Projeto de Regulamento de Funcionamento e de Gestão do IERA – Polo de Vagos; ------------------ 

 Informação do GDE (Gabinete de Desenvolvimento Economico), de 08 de abril de 2015, que a 

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

“Exmº Sr. Vice-Presidente, Eng. Paulo Sousa 

A fim de se dar seguimento à deliberação de reunião de câmara municipal de 22 de janeiro de 2015 

relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informo de que de 19 de fevereiro a 01 de abril 

de 2015, decorreu o período de apreciação pública do projeto de regulamento de funcionamento e 
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de gestão do IERA – Polo de Vagos, não tendo sido apresentadas nenhumas sugestões e/ou 

reclamações. Assim, deverá a Câmara Municipal deliberar no sentido de submeter o referido 

projeto à aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea g), do número 1, 

do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de abril de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

9 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA 

ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Alteração ao “Protocolo para a constituição de agrupamento de entidades adjudicantes”, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Protocolo para a Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes 

Entre: 

 Município de Albergaria-a-Velha, com sede na Praça Ferreira Tavares, 3850-053 

Albergaria-a-Velha, aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

António Augusto Amaral Loureiro e Santos; 

 Município de Anadia, com sede na Praça do Município, 3780-909 Anadia, aqui representado 

pelo Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Belém Correia Cardoso; 

 Agrupamento de entidades adjudicantes do Município de Aveiro, com sede no Cais da Fonte 

Nova, 3811-904 Aveiro, aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

José Agostinho Ribau Esteves; 

 Município de Estarreja, com sede na Praça Francisco Barbosa, 3864-001 Estarreja, aqui 

representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Diamantino Manuel Sabina; 

 Município de Ílhavo, com sede na Avenida 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo, aqui representado 

pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Fernando Fidalgo Caçoilo; 

 Município da Murtosa, com sede na Praça do Município, 3870-101 Murtosa, aqui 

representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Manuel dos Santos 

Baptista; 

 Município de Oliveira do Bairro, com sede na Praça do Município, 3770-851 Oliveira do 

Bairro, aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário João 

Ferreira da Silva Oliveira; 



 
 

Ata n.º 09/2015, de 16 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

 Município de Ovar, com sede na Praça da República, 3880-141 Ovar, aqui representado pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro Ferreira da Silva; 

 Município de Sever do Vouga, com sede no Largo do Município, 3740-262 Sever do Vouga, 

aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, António José Martins 

Coutinho; 

 Município de Vagos, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, aqui representado pelo 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado; 

 Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com sede na Rua do Carmo, nº 20, 3800-

127 Aveiro, aqui representada pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, José 

Agostinho Ribau Esteves. 

Considerando que:  

 Todos os intervenientes, aqui representados, pretendem o “Fornecimento Contínuo de 

Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial 

(BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN); 

 Para o efeito, atuando isoladamente, cada um teria de promover o competente procedimento 

concursal; 

 Promovendo todos os intervenientes aqui representados, em conjunto, um só procedimento 

concursal, resultará numa substancial redução de meios e custos, bem como existe a forte 

possibilidade de se obter propostas mais favoráveis já que, do ponto de vista dos 

concorrentes, representará maior quantidade de energia a fornecer; 

 O teor de cada uma das deliberações das respetivas Câmaras Municipais, datadas 

de_________________, respetivamente, por ordem da identificação supra dos Municípios;  

 Tendo todas e cada uma delas aprovado e autorizado o agrupamento dos Municípios, aqui 

representados, com vista ao lançamento em conjunto, de um concurso público para a 

aquisição dos referidos serviços; e 

 A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro agrega todos os Municípios aqui 

representados; 

 Assim, se mostra apropriada a criação de um agrupamento das entidades adjudicantes aqui 

intervenientes para levarem a cabo em conjunto e de forma articulada o procedimento de 

contratação do referido fornecimento de energia elétrica. 

Acordam os Municípios, nos termos e para os efeitos do artigo 39º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua redação atual, (doravante designado por CCP), constituir um AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos 

artigos seguintes: 

Artigo 1º 

Objeto 

Os Municípios, na qualidade de entidades adjudicantes, acordam agrupar-se com vista ao 

lançamento de um único procedimento por concurso público denominado “Concurso Público 

Internacional para o Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em 
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Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN)” e que terá por 

objeto a alimentação das instalações em Média Tensão, Baixa Tensão Especial  e Baixa Tensão 

Normal dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de entidades adjudicantes 

do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, 

Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nos termos do disposto nos artigos 

16º, nº 1 do 17º, 18º e alínea b) do nº 1 do art.º 20º, todos do CCP. 

Artigo 2º 

Representante do Agrupamento 

1. De comum acordo as partes outorgantes designam a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro como representante do Agrupamento, conforme o disposto no nº 2 do art.º 39º do CCP, ao 

qual caberá a condução de todo procedimento de formação do contrato. 

2. Sem prejuízo do disposto no número um do presente artigo, cada entidade adjudicante fica 

obrigada a facultar ao representante do agrupamento a respetiva decisão e contratar, a decisão 

de escolha do tipo de procedimento, a autorização de despesa, a sua cabimentação orçamental e 

a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais dada pelo órgão deliberativo 

competente. 

3. A decisão de adjudicação e aprovação da minuta do contrato devem ser tomadas pelos órgãos 

competentes de todas as entidades adjudicantes. 

Artigo 3º 

Repartição de Custos 

1. Os custos que se mostrem necessários à elaboração dos documentos do procedimento, bem 

como da sua publicação, serão suportados pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

2. Cada entidade adjudicante integrante do agrupamento é responsável pelo cumprimento do 

contrato na sua fase de execução bem como de todos os procedimentos necessários para assegurar 

os pagamentos a que fica obrigada nos prazos contratualmente estabelecidos. 

Artigo 4º 

Vigência do Agrupamento 

O agrupamento constitui-se com a assinatura do presente acordo, sem necessidade de qualquer 

outra formalidade e extingue-se com a outorga dos respetivos contratos. 

Artigo 5º 

Sigilo 

Cada uma das entidades outorgantes compromete-se a não difundir, sob qualquer forma, as 

informações científicas e técnicas, ou de âmbito confidencial, pertencentes a uma das outras 

partes, enquanto para tal não esteja autorizada ou enquanto tais informações não sejam do 

domínio público. 

Por ser esta a vontade expressa das partes, vai o presente protocolo, feito em 11 vias de igual teor 

e composto por 4 páginas, ser rubricado e assinado, ficando um exemplar em poder de cada uma 

das partes. 

Aveiro, xx de xxxxx de 2015  
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Pelo Município de Albergaria-a-Velha, 

Pelo Município de Anadia, 

Pelo Agrupamento de entidades adjudicantes do Município de Aveiro, 

Pelo Município de Estarreja, 

Pelo Município de Ílhavo, 

Pelo Município da Murtosa, 

Pelo Município de Oliveira do Bairro, 

Pelo Município de Ovar, 

Pelo Município de Sever do Vouga, 

Pelo Município de Vagos, 

Pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro,”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de abril de 2015. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao protocolo e autorizar o senhor 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ARRANJOS EXTERIORES DOS APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – 

ESTUDO PRÉVIO – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Estudo Prévio para os Arranjos Exteriores dos Apoios à Arte Xávega na Praia da Vagueira, de 26 

de março de 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 27 de março de 2015, que a seguir se transcreve: ----------- 

“Ex.mo Sr. Vice-Presidente: 

Junto se anexa o presente Estudo Prévio para efeitos de apreciação/decisão da CMV. 

Mais se informa que a solução prevista para o estacionamento junto à faixa de rodagem a sul altera, 

por razões de melhor funcionalidade (acesso a rampa e previsão de contentores para resíduos 

urbanos) a solução prevista na empreitada “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego”. Assim, em caso de decisão favorável, 

deverá a alteração ser comunicada à entidade executante da referida empreitada.”; ----------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 31 de março de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovo. À Reunião da Câmara para ratificação”. ------------------------------------------ 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROCº 

E04/2014 – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – PARCIAL ---------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 30 de março de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Foi hoje efetuada a vistoria para efeitos de receção provisória da obra em epígrafe, que 

resultou em concordância pela elaboração do Auto de Receção Provisória – Parcial da 

empreitada em epígrafe; 

2. Junta-se o mesmo em anexo a fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior. O 

técnico superior, André Nunes”; -----------------------------------------------------------------------  

 Auto de Receção Provisória – Parcial, de 30 de março de 2015, subscrito pelos representantes do 

dono de obra, eng.º André Nunes e senhor Arcanjo Martins e pelo representante da entidade 

executante, eng.º Geraldo Campas; -------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 30 de março de 2015, que a seguir se transcreve: --------- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra proceder à receção provisória parcial da 

empreitada em questão face ao conteúdo do auto que se anexa.”; ------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de março de 2015: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória Parcial, de 

acordo com o parecer técnico supra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

(PONTÃO – RUA BANDA VAGUENSE) – PROC. º E03/2014 – VALIDAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE, N.º 4 – PTRE – PINTURAS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 07 de abril de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial do PTRE - Pinturas; -------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

Ata n.º 09/2015, de 16 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 08 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PTRE - Pinturas nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados 

(Fiscalização, CSO e Entidade Executante)”; --------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de abril de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado o presente PTRE – Pinturas, nas condições da validação técnica da CSO. À 

Reunião da CM para ratificar”. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 

ALTERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A; --------- 

 Parecer favorável da CCDR-C, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de abril de 

2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 14 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------

«De acordo com o parecer de 9 Abril de 2015, a Alteração ao Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A, obteve parecer favorável da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR/C). 

Assim, considera-se que se encontram reunidas as condições necessárias para o prosseguimento 

do processo de plano para Discussão Pública nos termos do n.º 3 do artigo 77º do D.L. 380/99 de 

22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo D.L. 46/2009 de 20 de fevereiro. 

14.04.2015. Nuno Carvalho. Edilia Pena.”; --------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 14 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: ----------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de abril de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Juntar ao processo. À Reunião de Câmara”. ---------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a presente proposta a discussão/consulta pública.  

Mais deliberou, que após a discussão/consulta pública, e caso não haja contributos, a proposta de alteração 

seja remetida à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem necessidade de ser novamente 

presente a reunião desta Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às treze horas e vinte 

e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


