
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 12/13, de 7 de MAIO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 12/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 7 DE MAIO DE 2013 

 

--------- No dia 7 de maio 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, 

na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da senhora Vice-Presidente dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos senhores Vereadores, dr. Paulo César de Oliveira Ramos, dr. Marco António Ferreira Domingues, dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira e eng. Hélder Bruno Ferreira da Rocha. Assistiu 

à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. -------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica a falta ao início da presente reunião do senhor 

Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos o qual veio a comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local 

próprio da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as atas números 4, 8, 9,10 e 11 todas de 2013, 

respetivamente das reuniões de 5 de fevereiro (reunião ordinária);de 19 de março (reunião ordinária pública); 2 de 

abril (reunião ordinária); 9 de abril (reunião ordinária);16 de abril reunião ordinária pública). Uma vez que os textos 

das mesmas tinham sido previamente distribuídos 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. --------------------- 

Relativamente à ata nº 10, de 9 de abril de 2013, e ao ponto em Extras, com o nº 2.2. – Contrato de Comodato, a 

senhora Vereadora dr. Albina Rocha e o senhor Presidente usaram da palavra para informar a Câmara Municipal de 

que após a outorga do referido contrato, e tendo em consideração a vontade dos cedentes e o interesse do 

cessionário, a Câmara Municipal deliberará sobre a cedência do Imóvel dentro dos termos contratados, à “Confraria 

As Sainhas”. Mais informou que é condição deste comodato o reconhecimento pela Assembleia Municipal do 

interesse público municipal do imóvel em questão e atribuição de beneficio fiscal de isenção de tributação para 

efeitos de IMI pelo tempo previsto na lei - 5 (cinco) anos renovável por idêntico período podendo após, a mesma 

Assembleia Municipal deliberar manter esse reconhecimento e atribuir efeitos por período idêntico. ------------------- 

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

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

O senhor Presidente informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente 

reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre: ---------------------------------------------------------- 

1. JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

ALARGAMENTO DE ESTRADA DE S. PEDRO – PONTE DE VAGOS ---------------------------------------- 

2. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA ------------------------------------------ 

Submetidos os assuntos à consideração dos presentes, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os 

mesmos fossem colocados à discussão e votação como «extras» da ordem do dia. ----------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de maio de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 90.756,86 € (noventa mil, setecentos e cinquenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos). ---------------- 

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

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

2 – RENÚNCIA AO MANDATO – MÁRIO DOS SANTOS MARTINS JUNIOR ------------------------------ 

Presente pelo senhor Vereador, eng. Mário dos Santos Martins Júnior, comunicação, datada de 29 de abril de 

2013, apresentado ao senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 76 º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a renúncia ao mandato. ---------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal autuou e despachou no sentido dos serviços convocarem, nos termos 

da legislação referida, o membro substituto, o senhor prof. Alexandre Jorge da Silva Ferreira, residente na Rua 

das Cartaxas, nº 120, 3840-422 Vagos, elemento seguinte da lista do grupo de cidadãos eleitores com a 

denominação Vagos Primeiro e sigla VP. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Por sua vez, o senhor prof. Alexandre Jorge da Silva Ferreira requereu ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal, através de comunicação datada de 2 de maio de 2013, a suspensão do mandato de vereador até 30 de 

junho, por razões profissionais, nomeadamente dificuldades de disponibilização de horário devido a serviço de 

docente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face à indisponibilidade do senhor prof. Alexandre Jorge da Silva Ferreira foi convocado o elemento seguinte da 

lista do grupo de cidadãos eleitores com a denominação Vagos Primeiro, a senhora dr.ª Maria Lúcia Alves Costa 

Vieira, residente na avenida Comendador Rodrigues da Silva, nº 36, 3840-351 Soza – Vagos. ----------------------- 
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Considerando que : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• A senhora dr:ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira está presente e aceita; ----------------------------------------- 

• O senhor Presidente da Câmara Municipal verificou a sua identidade e legitimidade; ----------------------- 

De imediato a senhora dr.ª. Maria Lúcia Alves Costa Vieira assumiu as suas funções como Vereadora nesta 

Câmara Municipal e as deliberações que se seguem passaram a contar com a sua participação e votação. ---------- 

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

3 – RANCHO FOLCLÓRICO LUZ E VIDA DE PONTE DE VAGOS -------------------------------------------- 

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

• Informação de senhor secretário dr. Bruno Marques, datada de 26 de março de 2013; ---------------------- 

• Relatório e ficha resumo de análise do Plano de Atividades para 2013; ---------------------------------------- 

• Comprovativo de assunção de compromisso n º 1422; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, prof.ª Albina Rocha, de 17 de abril; ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de atividades do referido rancho bem como 

atribuir o montante de 3.500€ (três mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------- 

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

4 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – SANITÁRIOS PÚBLICOS – LARGO S. MIGUEL – SOZA ---- 

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

• Carta da Comissão de Festas Nossa Senhora dos Anjos 2012, datada de 07 de setembro de 2012 a 

solicitar apoio para a construção de balneários; -------------------------------------------------------------------- 

• Ofício da Junta de Freguesia de Soza, datado de 10 de dezembro 2012; --------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 18 de abril de 2013; -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a JF a promover a construção de balneários públicos 

no perímetro urbano junto ao cemitério de Soza para apoio aos equipamentos públicos aí existentes isentando-a 

de licenciamento e de taxas na condição de ser submetida à CM e aos serviços, projeto de arquitetura, 

especialidades e o respetivo pedido de aprovação. Mais deliberou autorizar os serviços de Divisão de 

Equipamentos e Projetos (DEP) a executar o respetivo projeto de arquitetura. ------------------------------------------ 

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

Quando eram 15 horas e 33 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. --- 

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

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – RICARDO JORGE LOUREIRO 

MELO – “BOA HORA” – PRAIA DA VAGUEIRA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 12 de abril de 2013 sobre o pedido formulado pelo senhor Ricardo Jorge 

Loureiro Melo, de Gafanha da Encarnação, para que o estabelecimento denominado de café “Boa Hora”, possa 

funcionar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 07:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriado, das 07:00 horas às 04:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA DE LURDES ROCHA 

DOMINGUES RUMOR – “PINHO” – RINES – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 12 de abril de 2013 sobre o pedido formulado pela senhora Maria de Lurdes 

Rocha Domingues Rumor, de Ouca, para que o estabelecimento denominado de café e Snack- Bar “Pinho”, 

possa funcionar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 07:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriado, das 07:00 horas às 04:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PEDRO MIGUEL SILVA 

GONÇALVES – “CAFÉ KANIMAMBO” – GAFANHA DA VAGUEIRA – RATIFICAÇÃO -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 24 de abril de 2013 sobre o pedido formulado pelo senhor Pedro Miguel Silva 

Gonçalves, de Gafanha da Vagueira, para que o estabelecimento denominado “Café Kanimambo”, possa 

funcionar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 10:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriado, das 10:00 horas às 04:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PARTYRULES, LDA – “CAFÉ 

VINIL” – VAGOS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 18 de abril de 2013 sobre o pedido formulado por Partyrules, Lda, de Vagos, para 
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que o estabelecimento denominado “Café Vinil”, possa funcionar: ------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 09:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos e véspera de feriados e feriado, das 09:00 horas às 04:00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – RELATÓRIO TRIMESTRAL 

2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício n.º 3/2013, datado de 15 de abril 2013, do senhor 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos, bem como do Relatório Trimestral de 2013 sobre os serviços 

efetuados naquele período pelo Corpo de Bombeiros. ----------------------------------------------------------------------- 

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

10 - POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO - PROJETO DESASSOREAMENTO RIA DE AVEIRO - 

PARECER – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado do dia 24 de 

março de 2013, que dá parecer negativo ao cenário 2 apresentado através do ofício nº PRA.13.CT.1597/RE.rc 

datado de 21 de março de 2013, do senhor Presidente do Conselho de Administração do Polis Litoral Ria de 

Aveiro, sobre a elaboração dos projetos de execução de transposição de sedimentos, para otimização do 

equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro e da Pateira de Fermentelos – ANTEPROJETO. ------------------------- 

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

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

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

• Ofício da JF de Vagos com nº180, datado de 9 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. ------------------- 

• Informação da técnica superior senhora dr.ª Edília Pena, conforme solicitado na reunião do pretérito ---- 

dia dezanove de março de 2013; que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 

1. “No âmbito da alteração do Plano de Urbanização de Vagos em vigor, ambas as parcelas se integram 

parcialmente em Zona de Expansão de Média Densidade de Vagos e em Zona de Expansão de Alta 

Densidade de Vagos. Ambas as parcelas têm frente para a Rua Dr. Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro (a 

nascente) e uma das parcelas confina também com a Rua das Cartaxas. Com a extensão deste arruamento 

as duas parcelas passam a confinar com este arruamento, apresentando ambas as parcelas frente para os 
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dois arruamentos. Ambas as parcelas têm capacidade edificativa para os dois arruamentos. ------------------- 

2. Relativamente aos alinhamentos a definir para a Rua das Cartaxas, o Plano de Urbanização de Vagos e 

respetivo Estudo Urbanístico de Alinhamentos definem um afastamento de 5m ao eixo da via, para 

implementar 3,5 de faixa de rodagem, 1,5 de passeio. “ --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência gratuita, e nessa condição, de 343m², e em 

consequência repor os muros de vedação/divisão, nas condições propostas pelos proprietários e pela JF. 

Solicitando à Divisão de Gestão de Infraestruturas a calendarização e execução.---------------------------------------- 

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

12 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO CANCRO DA PELE – 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco Domingues 

a autorizar a isenção do pagamento das respetivas taxas, formulado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – 

Núcleo Regional do Centro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE GÁS NOS EDIFICIOS MUNICIPAIS, 

PISCINAS, PAVILHÃO E ESTÁDIO ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) 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 serviço de inspeção de gás nos edifícios municipais, piscinas, pavilhão e estádio. ---------------- 

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

14 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM CONDUTOR E DE 

DOIS OPERÁRIOS PARA LIMPEZA DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO ---------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) 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 
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de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado – 

para aquisição de serviço de duas máquinas industriais com condutor e de dois operários para limpeza de 

passadiços na praia do Areão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

15 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PAVÉ NA 

GAFANHA DA VAGUEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) 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 serviço de mão de obra para colocação de pavé na Gafanha da Vagueira. -------------------------- 

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

16 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA PISCINA MUNICIPAL ----------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) 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 geral – para 

aquisição de serviço de manutenção de elevador da piscina municipal. --------------------------------------------------- 

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

17 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ROC PARA CERTIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO DA 1 ª 

TRANCHE DO PAEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da (DF) 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 serviço de ROC para certificação da quitação da 1ª tranche do PAEL. ------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – ACORDO DE PARCERIA ENTRE MUNICIPIO DE VAGOS E AS “COMPANHAS” - CARLOS 

ALBERTO JESUS SILVA, ESPALHAR ONDAS – PESCA MARITIMA LDA E JOÃO ESTEVES NETO 

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

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

Municipal que aprova o Acordo de Parceria entre a “companha” de Carlos Alberto Jesus Silva, Espalhar Ondas – 

Pesca Marítima Lda. e João Esteves Neto, e a Câmara Municipal de Vagos, documento cuja cópia fica arquivada 

no presente livro de atas fazendo parte integrante da presente deliberação. ---------------------------------------------- 

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

19 – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MV E NEVA – ÉPOCA BALNEAR 

2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação do senhor Vereador dr. Silvério Regalado, datada de 03 de maio de 2013, que a seguir se 

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

“Considerando as dificuldades que o Município de Vagos enfrenta em assegurar uma tarefa de gestão, para a 

qual não está vocacionada, seja para assumir a gestão das concessões dos apoios de praia, seja para a 

cobrança de receita e despesa a ela associadas; ----------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2013, poderá ser efetuada por um organismo 

vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual o MV não tem vocação; -- 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias da área do 

município nas melhores condições de segurança;---------------------------------------------------------------------------- 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de funcionamento durante toda a 

época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de praia, vigilância noturna, gestão dos 

nadadores-salvadores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o balanço positivo efectuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA), nos anos 

transactos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias da Vagueira, do Labrego e do 

Areão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venho desta forma propor à Câmara Municipal que delibere aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Vagos e o NEVA, que estabelece as formas de gestão de atividades da Época Balnear de 

2013.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20 – 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. ------------------------------------------ 

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

21 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, bem como da Divisão 

Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 12 de abril a 02 de maio de 2013, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------- 

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

• O relatório final, datado de 15 de abril de 2013, a propor a adjudicação ao concorrente Sociedade de 

Construções Civis e Obras Públicas António Rodrigues Parente, S.A. - SCARP, pelo montante de 

176.808,36€ (cento e setenta e seis mil, oitocentos e oito euros e trinta e seis cêntimos); ------------------------ 

• A informação de compromissos nº 1809; --------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a construção de Posto de Vendagem na Praia da 

Vagueira ao referido concorrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E 

PISCINAS MUNICIPAIS - PROCESSO N.º 6.2.2. - 13/2008 - ADJUDICATÁRIO: PAVIAZEMEIS - 

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDª - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - DECRETO-LEI Nº 190/2012, 

DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 15 de janeiro de 2013, solicitando 

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

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 23 de março de 2013; ---------------------- 

• Informação da Divisão de Equipamentos e Projetos (DEP), datada de 23 de abril de 2013, comunicando 

que «Pode o dono de obra proceder a liberação de mais 30% do valor da caução», nos termos do 
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artigo 3.º, ponto 1, do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------- 

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

• Autorizar a liberação da caução indicada pela DEP; ------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – MINUTA DO 

CONTRATO - RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datado de 23 de abril de 2013, relativamente à minuta do contrato de construção de apoio à Arte Xávega na Praia 

do Areão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – RATIFICAÇÃO ------------------- 

Presente informação do Chefe de Divisão de Equipamentos e Projetos (CDEP), senhor arquiteto Pedro Ruano de 

Castro, datada de 24 de abril de 2013, sobre a necessidade de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de 

Segurança em Obra para a empreitada referida em epígrafe. --------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, datado de 29 de abril de 2013, em que nomeia o senhor eng. José Silvestre fiscal e coordenador de 

segurança, sendo coadjuvado pelo senhor dr. Toni Marques. --------------------------------------------------------------- 

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

5 - CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – RATIFICAÇÃO Presente 

informação técnica do Chefe de Divisão de Equipamentos e Projetos, senhor arquiteto Pedro Ruano de Castro, 

datada de 24 de abril de 2013, sobre a necessidade de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de 

Segurança em Obra para a empreitada referida em epígrafe. --------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, datado de 29 de abril de 2013, em que nomeia o senhor eng. José Silvestre fiscal e coordenador de 

segurança, sendo coadjuvado pelo senhor dr. Toni Marques. --------------------------------------------------------------- 

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

6 - RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – MINUTA DO CONTRATO - RATIFICAÇÃO ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de aprovação do senhor Presidente, 
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datado de 23 de abril de 2013, relativamente à minuta do contrato de construção de Rua de Cantanhede/circular – 

1ª fase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

PLANO DE SEGURANÇA – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------- 

Presente PSS relativo à construção de Passadiços na Praia do Areão – 3 ª fase a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente datado de 24 de abril de 2013, que aprovou 

parcialmente, o plano de segurança e saúde da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------ 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ISIDORO ROCHA CONTRERAS E MARIA ELISA FERREIRA DA SILVA CONTRERAS – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 2/13 – CALVÃO ------------------------------------------------------------ 

Presente o processo de informação prévia nº 02/13, em que é titular Isidoro Rocha Contreras e Maria Elisa 

Ferreira da Silva Contreras, para edificação de um imóvel destinado a comércio e serviços em artigo rustico nº 

3896, localizado na Rua da Cabine em Calvão. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

pretensão do requerente nas condições dos pareceres técnicos e entidades consultadas nomeadamente Estradas de 

Portugal, S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – NUTRE INDUSTRIAS ALIMENTARES, SA - PROC.º N.º 160/06 – ZONA INDUSTRIAL DE 

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

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

• Requerimento nº 12350/12 a requerer licença para obras de ampliação e instalação de unidade industrial 

num edifício existente na zona industrial de Vagos. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a exposição da requerente e excecionar nos termos do 

art.º 12º, n.º 6, do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos os apêndices no lado poente 

do edifício principal, cujo afastamento ao limite lateral do lote é inferior a 10m. Mais deliberou, aprovar, o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – BRAGA E FERNANDES, LDA – EXPLORAÇÃO DE AREIAS – PROC.º N.º 1/01 – LAVANDEIRA - 

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

• Carta de Braga e Fernandes, Lda, datada de 19 maio 2010 a solicitar vistoria à pedreira nº 6466 para 
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encerramento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior Gabriela Cabano, datada de 30 de maio de 2011. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o encerramento conforme solicitado. Cumpridas que estão as 

formalidades mais deliberou comunicar às entidades DGGE, DREC,CCDR e ao requerente. ------------------------- 

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

4 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PROC.º N.º 44/12 – CALVÃO ----------------------- 

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

• Requerimento nº 2783/13, datado de 15 de outubro 2012 a solicitar isenção de pagamento de taxas; ----- 

• Informação da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), datada de 05 de abril de 2013, a informar que nos 

termos da alínea a), do art.º 76º, do RMUE, a Câmara Municipal poderá isentar o requerente do 

pagamento de taxas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a isenção do pagamento de taxas referente ao 

licenciamento de muros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – CARLOS MANUEL RIBEIRO - PROC.º N.º 44/12 – CALVÃO ----------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº 713/13, datado de 18 de janeiro de 2013, a requerer licença para obras de ampliação de 

arrumos e serralharia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, datada de 27 março de 2013, a informar que face ao exposto pela AS (oficio nº 61, 

de 28 de fevereiro de 2013), deixa-se a pretensão à consideração superior.” ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do requerente nos termos das condições 

técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – MANUEL AUGUSTO SILVA BARREIRA E MARIA DE LURDES BARREIRA - PROC.º N.º 62/76 – 

COVÃO DO LOBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DGU, datada de 19 março de 2013, a informar que o requerente pretende a alteração da 

deliberação de Câmara de 06 de abril de 1987, passando o destaque a ser denominado como alteração 

de loteamento; mais informa, que se verifica que a divisão de terreno foi efetuada na área do alvará de 

loteamento 62/76. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer à CCDRC para o efeito acima referido. ------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – MANUEL AUGUSTO JESUS SANTOS E JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS - PROC.º N.º 

302/81 – VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº13967/11,de Manuel Augusto de Jesus dos Santos, e João Evangelista dos Santos, 

datado de 12 de dezembro de 2011, a requerer alteração ao Alvará de loteamento nº 302/81; -------------- 

• Informação da DGU, datada de 11de abril de 2013; --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração considerando as áreas já cedidas e nas 

condições das informações técnicas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – MANUEL MATIAS BRITES JÚNIOR - PROC.º N.º 57/12 – CALVÃO -------------------------------------- 

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

• Requerimento de Manuel Matias Brites Júnior, datado de 08 de novembro 2012, a requer informação 

sobre a viabilidade de instalação de um quiosque; ---------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU de 16 de abril de 2013; ----------------------------------------------------------------------- 

• Parecer das Estradas de Portugal (EP) (oficio nº 1564 de 05 de abril de 2013); ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação do referido quiosque, nas condições dos 

pareceres supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS 

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

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

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

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

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

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

1 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

ALARGAMENTO DE ESTRADA DE S. PEDRO – PONTE DE VAGOS ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da deliberação da Câmara Municipal do 

dia 9 de abril de 2013, ponto A-12. Onde se lê: “ aprovar a compra de parte de um prédio rústico” deve ler-se 

“aprovar a compra não de parte do prédio, mas sim da sua totalidade, artigo rústico nº 1967 ”; ---------------------- 

A área referida não é de “1260m²” mas sim de 1257 m²; -------------------------------------------------------------------- 

Os nomes dos proprietários são: Angelina dos Anjos Jesus Rosa e Manuel Augusto de Jesus Martins. ------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – COMPROMISSO N º 1866 -- 

Presente ofício da JF de Ouca datado de 23 de abril a solicitar subsídio para aquisição de terrenos do Parque 

Vale das Azenhas – Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 12.727,23€ (doze mil setecentos e 

vinte e sete euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, 

nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

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

Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 16 horas e 41 minutos. ------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 

 

 


