
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 14/13, de 4 de junho de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 14/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 4 DE JUNHO DE 2013 

 

--------- No dia 4 de junho de 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.º Helder Bruno Ferreira Rocha. Assistiu à 

reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. --------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente informou o órgão executivo que ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na 

reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada ao início da reunião pelos senhores Vereadores dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, os quais vieram a comparecer mais tarde, conforme se 

mencionará no local próprio da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presente a ata número 13/13 da reunião da Câmara Municipal do dia 21 de maio de 2013. Uma vez que o texto da 

mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida ata. --------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 1 – O senhor Presidente da Câmara Municipal 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 os seguintes assuntos:  

1.1 – “BRISAS DE VAGOS” – COMÉRCIO DE PÃO E PASTELARIA, LDA – RECLAMAÇÃO: 

ARMINDO FERNANDES E OUTRO ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.2 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS CAMIÕES, COM OPERADOR, PARA APOIO AOS TRABALHOS 

DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS (PARA PAVIMENTAÇÕES NAS FREGUESIAS) --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem colocados à discussão e votação como 

«extras» da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – A senhora Vereadora profª Albina Maria de Oliveira Rocha, apresentou 2 votos: ------------------------------------- 

• Um de felicitações ao grupo de teatro “O Fantástico” e à “Filarmónica Vaguense”, pela organização do 

espectáculo “Retalhos do Passado”, que decorreu nos dias 18 e 28 de maio de 2013 e que contou com a 

prestigiosa participação de Armindo Fernandes, Orfeão de Vagos e da classe de dança da profª Carla Reis;  

• Outro de agradecimento a todos quantos tornaram possível que o Dia Mundial da Criança, realizado na 

Praça do Município no dia 01 de junho de 2013, fosse um dia especial, nomeadamente agradecemos ao 

Museu do Brincar, Agrupamento de Escolas de Vagos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, 

Modelo – Continente, Grestel e aos participantes. -------------------------------------------------------------------- 

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

3 – O senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado apresentou um voto de felicitações ao GRECAS pela 

brilhante participação no Campeonato Nacional de Clubes, nos pretéritos dias 25 e 26 de maio. O GRECAS fez 

história apurando-se para participar na 1ª Divisão Nacional de Clubes com as duas equipas, feminina e masculina. 

Já em fevereiro, o GRECAS tinha apurado as duas equipas para a 1ª Divisão Nacional. ---------------------------------- 

Todos os membros da Câmara Municipal se associaram aos votos acima referidos. --------------------------------------- 

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

4 – A Câmara Municipal de Vagos aprovou o voto de pesar pelo falecimento da trabalhadora desta autarquia Maria 

Odília Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 3 de junho de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 260.111, 45 € (duzentos e sessenta mil, cento e onze euros e quarenta e cinco cêntimos). --------------- 

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

2 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – RUA ANTONIO NUNES – SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

INDEMNIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do senhor dr. Armindo Matias, advogado, com registo de entrada na Câmara Municipal 

de Vagos em 04 de abril de 2013, apresentando exposição e solicitando indemnização para o seu 

cliente, senhor António dos Santos Cravo; ------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 22 de abril de 2013 ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido com os fundamentos 

constantes do parecer jurídico. Mais deliberou notificar o requerente, para se pronunciar, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, conforme dispõem os artigos 100º e 101º, do CPA. --------------------------------------------------------- 

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

3 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA EM PRESTAÇÕES ------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da encarregada de educação senhora Paula dos Anjos Rocha Oliveira Fresco, solicitando 

o pagamento em prestações da divida contraída com as refeições escolares da aluna Maria João Fresco 

Vieira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DECAS (Divisão de Educação, Cultura e Ação Social), datada de 16 de maio de 2013. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e atendendo á situação familiar e económica, autorizar a 

atribuição do Escalão B à aluna a partir do mês de novembro de 2012 e ainda conceder à encarregada de 

educação a possibilidade de pagar a divida, que vier a ser apurada, em duas prestações mensais, conforme sua 

solicitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – MURO DE VEDAÇÃO – RUA SÃO NICOLAU 

- PONTE DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 23 de abril de 2013, “solicitando materiais e 

mão-de-obra para a construção de um muro ao longo de um terreno do senhor Gumerzindo Albino dos Santos, 

uma vez que cedeu para a via pública um total de 1000m2”. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em consideração situações semelhantes aceder ao 

pedido da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e remeter o processo para a DGI (Divisão de Gestão de 

Infraestruturas), para efeitos de orçamentação e calendarização. ----------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – GIL ALBERTO DA SILVA INÁCIO – SALGUEIRO – VEDAÇÃO DE TERRENO ----------------------- 

Presente exposição do senhor Gil Alberto da Silva Inácio, datada de 15 de maio de 2013, solicitando a vedação 

do seu terreno, sito em Salgueiro, freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em consideração situações semelhantes aceder ao 

pedido do requerente e remeter o processo para a DGI (Divisão de Gestão de Infraestruturas), para efeitos de 

orçamentação e calendarização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OUCA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

TAXAS PARA BAILES – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento da ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ouca, datado de 14 de maio de 2013, 

solicitando “isenção do pagamento de taxas de licença de baile, arraial e especial de ruído”. ------------------------- 

Tendo em consideração que se trata de uma associação que se dedica à promoção e recreação cultural, atividade 

de manifesto interesse público municipal e que o presente evento é meramente ocasional e tem como objeto a 

angariação de fundos para o desenvolvimento das suas atividades, desonerando deste modo a Câmara Municipal 

do respetivo apoio pela via do subsídio. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara de 27 de 

maio de 2013, que isentou do pagamento das taxas. ------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – ESTRADA FLORESTAL AREÃO/CALVÃO – RECLAMAÇÃO E 

PEDIDO DE REEMBOLSO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Reclamação do senhor José Nunes Malha, datada de 15 de maio de 2013, solicitando reembolso da 

importância paga pela substituição de um pneu; ------------------------------------------------------------------- 

• Informação do jurista senhor dr. Pedro Samagaio, datada de 21 de maio de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o senhor José Nunes Malha que tendo em 

consideração que a estrada em causa é uma estrada florestal propriedade e gestão do ICNF (Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas), deve o mesmo dirigir o seu pedido para aquela entidade. Tendo em 

consideração este facto à Câmara Municipal nenhuma responsabilidade pode ser imputada. -------------------------- 

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

8 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CAFÉ E RESTAURANTE 

“MARE” – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 09 de maio de 2013, sobre o pedido formulado por “Café e Restaurante MARE” 

com sede na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento sito no 

referido lugar, denominado “Café e Restaurante MARE”, esteja aberto todos os dias da semana, das 09:00 horas 

às 04:00 horas dos dias seguintes, até à entrada em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento e 

durante a Época Balnear (de 01 de junho a 30 de setembro de 2013). ----------------------------------------------------- 

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

9 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CAFÉ “OLIVEIRA” – 

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

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

Ferreira Domingues, datado de 09 de maio de 2013, sobre o pedido formulado por “Café OLIVEIRA” com sede 

na Choca do Mar, freguesia de Calvão, para que o seu estabelecimento sito no referido lugar, denominado “Café 

OLIVEIRA”, esteja aberto à sexta-feira, sábado, domingo e véspera de feriado e feriado, das 07:00 horas às 

04:00 horas dos dias seguintes, até à entrada em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento e até 31 de 

dezembro de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – “ESPLANADA” – 

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

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

Ferreira Domingues, datado de 20 de maio de 2013, sobre o pedido formulado por “ESPLANADA” com sede na 

Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento sito no referido lugar, 

denominado “ESPLANADA”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08:00 horas às 06:00 horas dos dias 

seguintes, até à entrada em vigor do Regulamento de Horário de Funcionamento e durante a Época Balnear (de 

01 de junho a 30 de setembro de 2013). --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBSIDIOS ------------------------------------------------------------------ 

11.1 – Grupo Desportivo de Calvão ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente comunicação do Grupo Desportivo de Calvão, datada de 19 de março de 2013, apresentando “pedido de 

comparticipação na concretização do projeto de construção de um relvado sintético no Campo Padre Baptista”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata, com as alterações propostas pelo senhor 

Presidente da Câmara e que são: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Nos considerandos, 1ª folha referir que o Grupo Desportivo de Calvão é a única instituição desportiva 

do Concelho com estatuto de utilidade pública; -------------------------------------------------------------------- 

• Na cláusula 5ª alínea C), onde se lê: “Disponibilizar os respetivos recursos humanos e materiais”, deve 

ler-se: “Disponibilizar os equipamentos desportivos”. ------------------------------------------------------------ 

A senhora Vereadora drª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, disse que se trata de uma promessa tipicamente 

eleitoralista ao que o senhor Presidente da Câmara respondeu que é de facto o cumprimento de uma promessa 

eleitoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este mesmo assunto o senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado prestou esclarecimentos sobre o 

mesmo, informando que o processo anda a ser tratado à vários meses. --------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora drª Albina Maria de Oliveira Rocha chamou a atenção para não se assumirem 

compromissos e depois não se pagarem, como acontece com as IPSS’s. ------------------------------------------------- 

O senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos disse que as pessoas têm todo o direito de exprimir a sua 

opinião, dando razão à senhora Vereadora drª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, mas concordando com a obra. ---- 

11.2 – CRAC – Centro Recreativo e Ação Cultural – Parada de Cima ---------------------------------------------- 

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

• Comunicação do CRAC, datada de 2 de maio de 2013, solicitando “o máximo apoio financeiro possível 

para a realização de uma cobertura na bancada no valor de 7.500 euros e para compra de um novo 

motor para o sistema de rega do relvado no valor de 800,00 euros”. ------------------------------------------ 

• Proposta de atribuição de subsídio apresentada pelo senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado, 

no valor de 10.150,00 euros, no respeito pelos princípios que tem orientado a atribuição de subsídios a 

associações desportivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 10.150,00 € (dez mil cento e 

cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

12 – GRUPO CORAL POLIFÓNICO SANTA CECÍLIA – CALVÃO – SUBSIDIO ---------------------------- 

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

• Candidatura à atribuição de subsídio, apresentada pelo Grupo Polifónico Santa Cecília; -------------------- 

• Proposta de atribuição de subsídio no valor de 3.300,00 euros. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.300,00 € (três mil e trezentos 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação que se segue, o Senhor Presidente da Câmara Municipal declarou que 
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participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo Tribunal Administrativo 

constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 14/05/1996 e por fim 

11/07/1996. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

13 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 121 – MAISVAGOS ---------------------------------------------- 

Presente comunicação da maisVagos – Parques empresariais, datada de 27 de maio de 2013, a questionar o 

município sobre a intenção ou não de exercer direito de preferência na venda do lote 121 – artigo 2879 urbano, 

da Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na transmissão do lote 121 

da Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

14 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA – HORA/FLORESTA – ALIENAÇÃO DE 

LOTES – CONJUNTO A – LOTES 3 A 29 E 32 A 45 ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as condições de venda do Conjunto A de lotes do 

Plano Pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta – “Lotes 3 a 29 e 32 a 45”. Com as seguintes alterações: ------ 

• Ponto 10 – Ato Público ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ato publico de abertura de propostas terá lugar perante a Comissão constituída por: ---------------------- 

- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – eng.º António Castro; ----------------------------------------------------------------------------------- 

1º vogal – dr. Pedro Samagaio (que substitui o Presidente nas suas faltas ou impedimentos); -------------- 

2º vogal – dr. Nuno André. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º vogal – dr. Larte Pinto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º vogal – eng.ª Isabel Trindade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A coordenadora técnica Isabel Miranda, secretariará a Comissão. --------------------------------------------------------- 

• Ponto 11 – Preço Base para apresentação de propostas --------------------------------------------------- 

11.1 – O Preço Base para apresentação de propostas é de 1.300.000,00 € (Um milhão e trezentos mil 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou remeter o processo à Assembleia Municipal para a devida autorização. ------------------------------- 

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

15 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA – HORA/FLORESTA – ALIENAÇÃO DE 

LOTES – CONJUNTO B – LOTES 88 A 102 E 105 A 129 ------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as condições de venda do Conjunto B de lotes do 

Plano Pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta – “Lotes 88 a 102 e 105 a 129”. Com as seguintes alterações:  

• Ponto 10 – Ato Público ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O ato publico de abertura de propostas terá lugar perante a Comissão constituída por: ---------------------- 

- Efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – eng.º António Castro; ----------------------------------------------------------------------------------- 

1º vogal – dr. Pedro Samagaio (que substitui o Presidente nas suas faltas ou impedimentos); -------------- 

2º vogal – dr. Nuno André. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º vogal – dr. Larte Pinto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º vogal – eng.ª Isabel Trindade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A coordenadora técnica Isabel Miranda, secretariará a Comissão. --------------------------------------------------------- 

• Ponto 11 – Preço Base para apresentação de propostas ----------------------------------------------------------- 

11.1 – O Preço Base para apresentação de propostas é de 500.000,00 € (Quinhentos mil euros). ---------- 

Mais deliberou remeter o processo à Assembleia Municipal para a devida autorização. ------------------------------- 

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

16 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE “VAIVÉM 

OCEANÁRIO” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 vigilância, no âmbito da atividade “Vaivém Oceanário”. --------------------------------- 

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

17 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO AREAL DA PRAIA E DO CAMPO DE JOGOS DA 

VAGUEIRA, DA PRAIA DO LABREGO E DA 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 serviço de limpeza do areal da praia e do campo de jogos da Vagueira, da praia do Labrego e da praia 

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

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

18 – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E OUTRA RECEITAS DO MUNICIPIO DE VAGOS – 

RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente informação da senhora dr.ª Margarita Domingues, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Exmo. Sr. Vereador: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Considerando que o regulamento e tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos foi aprovado 

pela Assembleia Municipal na sua reunião de 30 de abril de 2013, sob proposta da Câmara Municipal na sua 

reunião de 9 de abril do mesmo ano; 

• Considerando a falta de apoio técnico da AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P a esta 

câmara municipal, no que diz respeito a adaptação dos regulamentos municipais a esta iniciativa, assim como 

no manuseamento da plataforma eletrónica de trabalho – BackOffice do BdE – no que respeita a consulta da 

documentação disponibilizada, e ao carregamento de informação sobre o Município;  

• Considerando que o referido regulamento foi submetido para publicação no Diário da República no dia 23 

de maio de 2013; 

• Considerando que no dia 1 de junho de 2013 entra em vigor a iniciativa licenciamento zero e o respetivo 

balcão de serviços eletrónico – Balcão do Empreendedor (BdE), onde se irão realizar todos os procedimentos 

administrativos associados a esta iniciativa; 

• Considerando que só agora foi solicitado pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P., 

uma retificação à descrição das taxas resultantes da aplicação do regime do Licenciamento Zero; 

• Considerando ainda que foram detetados erros materiais no referido regulamento, e que os mesmos podem 

ser retificados a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 148º do CPA;  

Propõe-se as seguintes retificações: 

A. Regulamento: o artigo 33º do regulamento passa a ter a seguinte redação: 

“Artigo 33º 

Norma revogatória 

1- (...), à exceção da fundamentação económico-financeira das taxas que se mantêm em vigor. 

2- Com a entrada em vigor do presente regulamento são ainda revogadas todas as disposições constantes de 

regulamentos municipais que sejam contrárias às do presente regulamento, nomeadamente as constantes dos 

seguintes regulamentos municipais: 
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a) Regulamento municipal para inspeção e manutenção de elevadores, monta-cargas, escadas mecânicas e 

tapetes rolantes; 

b) Regulamento municipal para transportes em táxi no concelho de Vagos; 

c) Regulamento de utilização da piscina municipal de Vagos coberta e aquecida; 

d) Regulamento de utilização e taxas do pavilhão desportivo municipal Dr. João Rocha; 

e) Regulamento de funcionamento do mercado municipal de Vagos; 

f) Regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira; 

g) Regulamento de resíduos sólidos urbanos do Município de Vagos; 

h) Regulamento municipal da urbanização e da edificação. 

3- Excetua-se do disposto no número anterior o artigo 23º do regulamento de resíduos sólidos urbanos do 

Município de Vagos, a secção III do capítulo IX do regulamento municipal da urbanização e da edificação e o 

anexo I do regulamento do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira. 

B. Anexo I – Tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos e Anexo II – Fundamentação 

económico-financeira das taxas e outras receitas do Município de Vagos, e: 

1. No Capítulo III – Ambiente, Secção I – Licença especial de ruído e Secção II – Revestimento vegetal: 

• Onde se lê “Apreciação do pedido” passa a ler-se “Emissão de licença”. 

2. No Capítulo V – Publicidade: 

• Onde se lê “A - Apreciação do pedido  de licenciamento” passa a ler-se “A - Licença de publicidade”; 

• Onde se lê “B - Renovação” passa a ler-se “B – Renovação da licença”; 

3. Capítulo VI – Ocupação de Espaço Público 

• Onde se lê “A - Apreciação do pedido – Regime geral de ocupação de espaço público das autarquias 

locais” passa a ler-se “A - Licença de ocupação de espaço público”; 

• Onde se lê “B - Apreciação dos elementos instrutórios submetidos no Balcão do Empreendedor relativos a 

Mera Comunicação Prévia” passa a ler-se “B – Mera comunicação prévia”; 

• Onde se lê “C - Apreciação do pedido de Comunicação Prévia com Prazo” passa a ler-se “C – 

Comunicação prévia com prazo”; 

• Onde se lê “Aos valores referidos nas alíneas A, B e C, acrescem…” passa a ler-se “Aos valores referidos 

nas alíneas A e C, acrescem…”. 

4. Capítulo IX – Atividades Diversas 

• Onde se lê “10.1. Apreciação dos elementos instrutórios submetidos no Balcão do Empreendedor relativos 

a Mera comunicação prévia” passa a ler-se “10.1. Mera comunicação prévia”; 

• Onde se lê “11. Pela apreciação de comunicação prévia com prazo para a prestação de serviços de 
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restauração ou de bebidas com caráter não sedentário” passa a ler-se “11. Comunicação prévia com prazo 

para a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário”; 

5. Capítulo XII – Urbanismo; Secção IV – Utilização de edifícios 

• Onde se lê “1. Apreciação do pedido” passa a ler-se “1. Apreciação do pedido (não aplicável ao ponto 

3)”; 

• Onde se lê “3.1. Apreciação dos elementos instrutórios submetidos no Balcão do Empreendedor relativos a 

mera comunicação prévia de instalação” passa a ler-se “3.1. Comunicação prévia com prazo”; 

• Onde se lê “3.2. Apreciação dos elementos instrutórios submetidos no Balcão do Empreendedor relativos a 

mera comunicação prévia de modificação” passa a ler-se “3.2. Mera comunicação prévia”; 

• Onde se lê “3.3. Comunicação de encerramento de estabelecimento” passa a ler-se “3.3. Comunicação”, 

sendo que a taxa passa a ser o previsto para os averbamentos, isto é, 20,35€. 

6. No ponto 4.3.2. Custos de gestão dos equipamentos municipais de utilização coletiva do anexo II onde se 

lê “…Capítulo VI da Secção 5.3 e nas Secções 5.4 e 5.5. (cemitério, piscinas e pavilhão desportivo, 

respetivamente) …” passa a ler-se “…Capítulos IV e XI…”; 

7. No quadro que define os tipos de construção para a aplicação do fator quantitativo Q da fórmula de 

cálculo das TMU, onde se lê “anexos” passa a ler-se “anexos ou caves”. 

Mais, considerando a necessidade de tornar mais célere e eficaz a consulta da fundamentação económico-

financeira das taxas do Município de Vagos, propõe-se, ainda, que aquando submissão do regulamento para 

publicação em Diário da República, seja republicado em anexo a declaração de retificação o referido 

regulamento, a sua versão integral da fundamentação económico-financeira das taxas e outras receitas do 

Município de Vagos (anos de 2010 e de 2013), e por último a respetiva tabela de taxas. 

Mais se propõe que seja aditado o seguinte artigo e a subsequente renumeração dos artigos ulteriores ao 

mesmo: 

“Artigo 2º 

Tabela de taxas e outras receitas  

1- As taxas e outras receitas devidas ao Município de Vagos encontram-se previstas no anexo II ao presente 

regulamento. 

2- Os valores das taxas previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais encontram-se 

fundamentados no anexo I ao presente regulamento, cujo teor mantém e republica os princípios e 

fundamentação constantes do estudo económico-financeiro do “Regulamento e tabela de taxas pela concessão 

de licenças e prestação de serviços do Município de Vagos”, Edital n.º 216/2010 (DR nº 52-2ª série, de 16 de 

março de 2010).” 

Assim, para cumprimento do disposto no artigo 148º (retificação dos atos administrativos) do CPA, solicita-se 
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que a presente retificação seja remetida a reunião de câmara municipal para aprovação e posterior envio à 

Assembleia Municipal para o mesmo efeito.  

Município de Vagos, 30 de maio de 2013 - A Técnica Superior - (Margarita Domingues)”. -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações de acordo com a informação supra e 

remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

19 – COMARCA DO BAIXO VOUGA – PROCESSO JUDICIAL Nº 4997/12.OT2 OVR – PENHORA DE 

CRÉDITOS – EXEQUENTE – VAGA SGPS, LDA – EXECUTADO – MUNICIPIO DE VAGOS ----------- 

Presentes os seguintes pareceres: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Do CDF que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Ex.mo senhor Vereador: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Anexam-se cópias dos cheques emitidos pela CGD por débito das contas bancárias do município no 

dia 8/5/2013. 

2 – Os valores debitados dizem respeito a uma conta bancária de operações não orçamentais 

(539.668,43 €) e á conta bancária do PAEL (27.581,85 €). 

3 – Julgo que a DAJ deverá averiguar da legalidade da penhora/débito destes valores tendo em conta 

que se trata num caso de valores de cauções à guarda do município e de outro de uma receita 

consignada (PAEL). 

4 – Sou da opinião que o município deve comunicar a presente situação ao Tribunal de Contas, IGF e 

DGAL, procurando uma solução para a sua regularização tendo em conta as condicionantes de 

tesouraria, orçamentais e de compromissos (LCPA), 21/5/2013”. --------------------------------------------- 

2. Do jurista senhor dr. Pedro Samagaio, que igualmente se transcreve: ------------------------------------------ 

“Ex.mo senhor Vereador da C.M.V.: ------------------------------------------------------------------------------------- 

A penhora em causa afigura-se-me legal do ponto de vista jurídico, pois, para além das contas em 

causa serem do município, este assumiu tal divida não tendo deduzido embargos. 

Já quanto à origem do dinheiro penhorado concordo com o Exmº Sr. CDF, devendo o município repor 

com urgência tais quantias nas citadas contas, pois aquelas (quantias) são exclusivamente para os fins 

a que se destinam, isto é, para as cauções e para os pagamentos específicos e concretos referentes ao 

PAEL. Pedro Samagaio, 21/5/2013”. ------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Despacho do senhor vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado, de 29 de maio de 2013. -------------------- 

Tendo em consideração o teor das informações técnicas, financeira e jurídica; ------------------------------------------ 

Tendo em consideração a natureza dos saldos penhorados; ----------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o Município de Vagos num caso só se constitui na obrigação de devolver quantias 

em caução se verificadas por este todos os requisitos que a Lei prevê para o efeito; ------------------------------------ 

Tendo em consideração no caso da conta do PAEL o saldo se destina a um fim especifico e adstrito a um 

conjunto de faturas não permitindo a Lei que lhe seja dado qualquer outro destino; ------------------------------------ 

Tendo em consideração que a presente penhora de saldos foi efetuada unilateralmente sem intervenção do 

executado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores Vereadores, dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos e drª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, nos termos seguintes: ------------------------------------------- 

• Acautelando o cumprimento da Lei, nomeadamente Lei dos Compromissos (LCPA) e os pagamentos 

obrigatórios, repor os saldos penhorados em especial o saldo da conta PAEL, desde já; -------------------- 

• Assegurar o pronto pagamento da restituição das quantias depositadas em caução uma vez requeridas e 

reconhecido esse direito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Solicitar esclarecimentos sobre o presente processo executivo à CGD (Caixa Geral de Depósitos); ------- 

• Solicitar esclarecimentos sobre o presente processo à IGF (Inspeção Geral de Finanças) e a DGAL 

(Direção Geral das Autarquias Locais) por forma a conformar a atuação da Câmara Municipal com toda 

a legislação em vigor e aplicável; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Constituir mandatário no presente processo, o mandatário constituído no processo da Lomba do Forte 

Velho, tendo em consideração a relação do crédito vencido com o crédito executado, devendo 

assegurar-se o respetivo procedimento; ----------------------------------------------------------------------------- 

Dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal e ao TC (Tribunal de Contas). ----------------- 

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

E, quando eram 17 horas e 37 minutos, o senhor Vereador dr. Marco António Ferreira Domingues, ausentou-se 

definitivamente da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua 

participação e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

20 – PROCESSO RIAVAGOS – ADENDA AO CONTRATO – ACORDO DE PAGAMENTO COM A 
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CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – CESSÃO DE CRÉDITOS – PROCESSO Nº 9015/004468/191 --------- 

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

• Minuta da Adenda ao Contrato; -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, de 29 de maio de 2013. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos e drª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato. ------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------- 

“ Tendo em consideração que de janeiro de 2009 a setembro de 2010 não era permitido ao Município continuar 

a execução do contrato de pagamento a prestações; 

Tendo em consideração face a interposição de recurso extraordinário de revisão e devidamente notificada para 

o efeito a CGD (Caixa Geral de Depósitos) não prestou caução nos termos do artigo 777º do Código de 

Processo Civil; 

Tendo em consideração que desde aquela data até à presente não foi possível outorgar acordo entre as partes 

para efeitos de retoma do cumprimento do outorgado em 2005; 

Tendo em consideração que a taxa global ora contratada é inferior à inicial e as condições de amortização são 

favoráveis ao Município de Vagos; 

Tendo em consideração que o Município de Vagos usufruiu das quantias que estaria obrigado a pagar naquele 

período 2009/2010, caso não tivesse sido decidido a interposição de recurso; 

Tendo em consideração que a presente Adenda aquele Contrato inicial prevê, pela via do reembolso antecipado, 

o controlo de subida na taxa de juro de referencia Euribor e descida de “Spreads” bancários; 

Sou favorável à aprovação da presente Adenda”. --------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal, para aprovação e após outorga dar conhecimento ao TC 

(Tribunal de Contas). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 400.000,00 € ---------------------------- 

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

• Minuta de Contrato de Empréstimo a outorgar entre o Município de Vagos e a CGD (Caixa Geral de 

Depósitos), que aqui se dá como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata;  

• Parecer do CDF, de 28 de maio de 2013. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Empréstimo e remeter à 
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Assembleia Municipal para a devida autorização. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

22 – 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA E 2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2013 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

4ª alteração ao orçamento de despesa do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o 

montante de 206.700,00 € (duzentos e seis mil e setecentos euros), e ainda ratificar a 2ª alteração ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 3 folhas, assinados e rubricados pela Câmara 

Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo 

com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------- 

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

23 – 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. ------------------------------------------ 

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

24 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 16 a 29 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 APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. DIA – 

E01/2012 – APROVAÇÃO DO PSS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

Presente PSS (Plano de Segurança e Saúde), respeitante à empreitada “Construção de Apoios à Arte Xávega na 

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

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

maio de 2013, que aprovou parcialmente o PSS da empreitada supra citada. -------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE – PROC. DEU – E02/2011 – 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do projetista Macieira de Castro – Engenharia, Ldª, datado de 26 de março de 2013; ------ 

• Informação do CDEP, datada de 18 de abril de 2013. ------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que até à presente data não nos foi formalmente comunicada a aprovação das 

candidaturas do Município no âmbito da RUCI (Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação). -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suspender o procedimento de concurso público do presente 

projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. DIA – 

E03/2012 – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

Presente Minuta do Contrato Escrito de Empreitada. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente datado de 27 de 

maio de 2013, que aprovou a minuta do contrato respeitante à empreitada supra citada. ------------------------------- 

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – 2013 ------------------------------------------------------------- 

Presente pela DEP (Divisão de Equipamentos e Projetos) o projeto de execução, conforme deliberação da 

Câmara Municipal de 19 de fevereiro de 2013 e do despacho do senhor Presidente da Câmara de 03 de maio de 

2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução e submeter a compromisso para 

posterior procedimento de empreitada de obra pública, nos termos da lei. ----------------------------------------------- 

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

5 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ------------------ 

Presente proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, datada de 27 de maio de 2013, que a seguir se 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Gestão de Infraestruturas proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 191.107,00 € (cento e noventa e um mil e cento e sete euros); 
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c) Que o Prazo de Execução seja de 3 Meses; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 Dias; 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

• Efectivos: 

Presidente – Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas, Eng.º Jorge Almeida; 

Vogal – Chefe da Divisão de Equipamentos e Projectos, Arq. Pedro Castro (que substituirá o 

Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); 

Vogal – Chefe da Divisão Financeira, Dr. Nuno André. 

• Suplentes: 

Técnico Superior, José Silvestre; 

Coordenador Técnico, Mário Dinis. 

• Secretário do Júri: 

Coordenador Técnico, Carlos Leandro, substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

Assistente Técnica, Paula Cristina. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

• Classificar os documentos das propostas. 

Vagos, 27 de maio de 2013, O Presidente da Câmara, (Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)” ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara. ------------ 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – RMUE – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO ------------------------ 

Presente proposta de alteração ao RMUE, apresentada pela senhora CDGU, que a seguir se transcreve: ------------ 

“Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos (c/c/ ao Exmº Sr. Vereador Dr. Marco) ---------------------- 

Assunto: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS 

Remete-se a proposta de alteração ao Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, que foi 

submetida a apreciação pública pelo prazo de 30 dias, contados desde a data de publicação do Edital nº 

293/2013 no D.R., 2ª série, nº 60, em 26/03/2013. 
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A proposta visou a adequação do RMUE (publicado em 20/03/2012, no DR 2ª Série, nº 57) ao previsto no DL 

48/2011 de 01/04 e nas portarias a ele associadas. Aproveitando a oportunidade, corrigiram-se algumas falhas 

e omissões detetadas. 

Não foram registadas reclamações/sugestões à proposta de alteração ao RMUE. 

Se V. Excª assim o entender, deve ser a proposta presente a reunião de Câmara Municipal e à Assembleia 

Municipal. 

À consideração superior, Vagos, 06 de Maio de 2013, a CDGU, (Isabel Trindade).” --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta e remeter à Assembleia Municipal, 

para aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – SARA MARGARITA NEVES JESUS PEREIRA – PROC.º 1/10 – VIGIA – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – CONSTRUÇÃO DE MORADIA, GARAGEM E MUROS ----------------------------------------------- 

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

• Exposição da requerente, datada de 29 de abril de 2013; --------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio de 30 de abril de 2013. ---------------------------------------- 

Tendo em consideração que os fundamentos da exposição não abalam a intenção de declarar a caducidade por 

parte da Câmara Municipal de Vagos, deliberou-se por unanimidade, declarar a caducidade do presente 

procedimento. Por outro lado, tendo em atenção o artigo 72º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação) que permite o aproveitamento de atos processuais a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

recuperar as peças escritas e desenhadas e dar seguimento ao processo. -------------------------------------------------- 

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

3 – ARLINDO ROCHA VIEGAS – PROC.º 129/09 – SANTA CATARINA – CONSTRUÇÃO DE 

MUROS DE VEDAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da CDGU de 24 de março de 2013; ------------------------------------------------------------------- 

• Informação da fiscalização municipal de 24 de abril de 2013; --------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 07 de maio de 2013. ------------------------------- 

Tendo em consideração que o presente muro não se acha licenciado mas que o mesmo resultou da reconstrução 

de muro existente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o afastamento do mesmo ao eixo da via na maior parte da sua extensão cumpre por 

excesso a Lei nº 2110; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendo em consideração que a sua permanência não afeta a dimensão da faixa de rodagem devidamente 
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acautelada e não afeta a passagem pelo passeio existente de pessoas e bens; -------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a Câmara Municipal a quando da execução do Arranjo de Santa Catarina optou por 

não promover a demolição do mesmo operando o seu realinhamento tal como o fez no caso em frente. ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a aprovação do muro com o presente alinhamento. -------------- 

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

4 – LUCIANA RAQUEL JESUS CARVALHAIS – PROC.º 20/13 – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS -------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento datado de 22 de abril de 2013; ---------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU de 30 de abril de 2013. -------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a presente proposta cumpre a legislação em vigor a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aceitar a proposta da requerente. -------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – SAUL FERREIRA RODRIGUES BAÍA, JORGE ELOI MORAIS CORREIA E ISABEL MARIA DE 

ALMEIDA LOPES CORREIA – PROC.º LOTEAMENTO – 01/2011 – PRAIA DA VAGUEIRA ----------- 

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

• Requerimento com registo de entrada de 06 de dezembro de 2012; --------------------------------------------- 

• Pareceres da DGU (Divisão de Gestão Urbanística) de 08 e 10 de maio de 2013; ---------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio de 09 de maio de 2013; --------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, datado de 17 de maio de 2013. ---------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que se tratou de construções existentes e de conformação do loteamento com o PMOT 

em vigor, (Plano de Pormenor da Praia da Vagueira); ----------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração os pareceres técnicos e jurídicos. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de loteamento. ----------------------- 

Mais deliberou, notificar os requerentes para corrigirem o processo nos termos da informação de 08 de maio de 

2013. Foi ainda deliberado dispensar a apresentação de projetos de obras de urbanização por quanto as mesmas 

foram executadas no âmbito do PMOT anterior. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – MANUEL SANTOS EUSÉBIO NOVO – PROC.º 6/10 – VAGOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do requerente apresentando novos elementos a anexar ao processo, datada de 16 de maio 
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de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da CDGU, datada de 25 de maio de 2013; ----------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para a Assembleia Municipal, nos termos do artigo 

10º, nº 6 do Regulamento do Plano de Urbanização da Vila de Vagos a presente proposta de demolição, para que 

a referida assembleia se pronuncie sobre o interesse público municipal do presente imóvel. -------------------------- 

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

7– SONIA MARIA SANTOS BRITES – PROC.º 3/13 – CABECINHAS – CALVÃO – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA INSTALAÇÃO DE ESTUFAS -------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da requerente apresentando novos elementos a anexar ao processo, datada de 15 de abril 

de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da CDGU de 17 de maio de 2013. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com os pareceres técnicos. -------------------- 

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

8 – PÓLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS – ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO --------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração, quanto ao presente assunto da ordem de trabalhos, o teor das deliberações de 5 de 

março e de 21 de Maio, ambas de 2013 e do parecer e proposta dos Serviços de Planeamento Urbanístico, da 

Divisão de Gestão Urbanística, verifica-se que, formalmente, a primeira deliberação, de 5 de março de 2013, se 

acha erroneamente inserta num ponto daquela ordem de trabalhos que não lhe diz respeito, apesar de com o 

mesmo se relacionar, e, de igual modo, em contradição com a segunda deliberação de 21 de maio de 2013, e 

esta enfermando de erros. 

Assim, propõe-se a revogação da deliberação de 5 de março de 2013 e a retificação da deliberação de 21 de 

maio de 2013, passando a mesma a ter a seguinte redacção nos termos seguintes:  

«Tendo em consideração o estipulado no artigo 59º do Regulamento do PDM em vigor e a informação técnica 

da DGU, datada de 4 de fevereiro de 2013, e a proposta de Estudo Base para ordenamento da área do Pólo 

Industrial de Ponte de Vagos, datada de 1 de março de 2013, apresentada pelos Serviços de Planeamento 

Urbanístico, da Divisão de Gestão Urbanística, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

aquela proposta de Estudo Base e dar início ao procedimento para aquisição de Estudo Prévio do projecto de 

obras de urbanização do Pólo Industrial de Ponte de Vagos, no sentido de dar enquadramento, articular e 

conformar de forma ordenada as propostas de loteamento privado e respectivas obras de urbanização que, para 

aquela área, vierem a surgir e para as que já se acham em apreciação na DGU.» ------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------------------------------------- 

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

9 – PRILUX – COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA – LOTEAMENTO – 1/2013 – 

PÓLO INDUSTRIAL DE PONTE DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração, quanto ao presente assunto da ordem de trabalhos, o teor da deliberação de 21 de 

maio de 2013 e do parecer dos Serviços de Planeamento Urbanístico, da Divisão de Gestão Urbanística, 

verifica-se que esta deliberação enferma de erros e assim propõe-se a retificação da deliberação de 21 de maio 

de 2013, passando a mesma a ter a seguinte redacção nos termos seguintes:  

«Presente requerimento datado de 2 de janeiro de 2013, a requerer o licenciamento para a realização de 

operação de loteamento, sem obras de urbanização; 

Tendo em consideração que a presente proposta se inclui no âmbito do PDM em vigor na categoria de espaços 

para indústria e que a mesma dá, no essencial, cumprimento ao previsto no artigo 59º do seu Regulamento e 

porque se trata de uma operação de loteamento que cria apenas um único lote para efeitos de uma única 

construção cujos prédios emparcelados, se acham a confinar com um conjunto de infraestruturas já existentes 

às quais a requerente poderá aceder, devendo e podendo solicitar, no processo de licenciamento do edifício 

destinado a indústria que já requereu;  

Tendo em consideração que a presente proposta tal como previsto pelos serviços técnicos do Planeamento é 

enquadrável no Estudo Base de ordenamento aprovado para o espaço designado de Pólo Industrial Ponte de 

Vagos e que são garantidos afastamentos entre construções que permitem, ou melhor não oneram ou impedem, 

o desenvolvimento desse Estudo;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de loteamento nas seguintes condições: 

1 - Deverá a requerente efetuar as correções propostas pelos serviços técnicos e completar o processo nos 

termos das informações; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Aceitar as condições que vierem a ser impostas pelas entidades fornecedoras de bens e serviços (ADRA, 

EDP, PT e Lusitaniagás); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Aceitar as condições que lhe vierem a ser impostas pela C.M. quando se achar concluído o estudo prévio dos 

projectos das obras de urbanização daquele pólo industrial; -------------------------------------------------------------- 

4 – Aceitar a execução das obras de urbanização, a suas expensas, determinadas pela C.M. para efeitos de 

conformação deste loteamento com o Estudo Base e com o Estudo Prévio dos projectos das obras de 

urbanização do Pólo Industrial de Ponte de Vagos». ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, quando eram cerca das18 horas e 52 minutos o senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado ausentou-se 

da sala de reuniões. As deliberações que se seguem passaram a não contar com a participação e votação desse 

Vereador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 art.º 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

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

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

1 – “BRISAS DE VAGOS” – COMÉRCIO DE PÃO E PASTELARIA, LDA – RECLAMAÇÃO: 

ARMINDO FERNANDES E OUTRO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Exposição da senhora drª Maria do Céu Marques, advogada, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 21 de maio de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 28 de maio de 2013. ------------------------------ 

Tendo em consideração que apesar da boa vontade do reclamado não foi apresentado junto da Câmara Municipal 

a alteração ao projeto acústico aprovado, por forma a permitir à Câmara Municipal aferir, se com as alterações 

propostas ao projeto inicial se obteria o cumprimento da legislação em vigor sobre o ruído; -------------------------- 

Tendo em consideração que de igual modo não foi apresentado alteração ao projeto inicial no sentido de remover 

as insuficiências detetadas no projeto AVAC, por forma mais uma vez a permitir à Câmara Municipal avaliar em 

sede de projeto se o mesmo viria a cumprir a legislação em vigor; -------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que por outro lado também não foram juntos quaisquer certificados de entidades 

acreditadas por força das alterações promovidas que o reclamado diz ter feito, do cumprimento da legislação 

aplicável nas várias não conformidades detetadas; --------------------------------------------------------------------------- 

Pode assim a Câmara Municipal concluir que o requerimento do reclamado em nada obsta ou altera a intenção 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, tornar definitiva a deliberação de 05 de fevereiro de 2013, e 

com a fundamentação aí aduzida. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que se notifiquem o reclamante e o reclamado. ------------------------------------------------------------ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, quando eram 19 horas e 00 minutos, o senhor Vereador dr. Paulo César de Oliveira Ramos, ausentou-se 

definitivamente da sala de reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua 

participação e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na mesma hora entrou na sala de reuniões o senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado. As deliberações 

que se seguem contaram, portanto, com a sua participação e votação. ---------------------------------------------------- 

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

2 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS CAMIÕES, COM OPERADOR, PARA APOIO AOS 

TRABALHOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS (PARA PAVIMENTAÇÕES NAS FREGUESIAS) ---- 

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 dois camiões, com operador, para apoio aos trabalhos dos serviços operacionais 

(para pavimentações nas freguesias). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Paula 

Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 19 horas e 10 minutos. ----- 

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

 


