
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 23/13, de 15 de outubro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 23/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2013 

 

--------- No dia 15 de outubro de 2013, pelas quinze horas e vinte e oito 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.ª Dina Maria Marques Ribeiro, dr. Marco António Ferreira 

Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado, eng. Helder Bruno Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a senhora Paula 

Cristina Teixeira Sarabando Salvador, 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 à reunião do senhor Vereador, dr. Paulo 

César de Oliveira Ramos, por motivos profissionais. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presente a Ata número 22/2013, de 01 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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 4º do Decreto Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor dr. Silvério Rodrigues Regalado, aprová-

la. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Usaram da palavra o senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores, drª Dina Maria Marques Ribeiro, drª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, dr. Silvério Rodrigues Regalado, engº Helder Bruno Ferreira da Rocha e dr. 

Marco António Ferreira Domingues. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A senhora drª Dina Maria Marques Ribeiro desejou um bom trabalho aos futuros senhores Presidentes da 

Assembleia Municipal e da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora drª Albina Maria de Oliveira Rocha desejou os maiores êxitos nesta governação e que tenham a 

capacidade de ultrapassar as dificuldades que se apresentem para assim levar o barco a bom porto; -------------------- 

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

O senhor dr. Silvério Rodrigues Regalado agradeceu a cooperação e o trabalho conjunto ao longo dos últimos 4 

anos. Agradeceu aos colegas e em particular ao senhor Presidente da Câmara Municipal aos funcionários e 

dirigentes, jornalistas e ao senhor Alírio de Matos como munícipe interessado; -------------------------------------------- 

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

O senhor engº Helder Bruno Ferreira da Rocha agradeceu à equipa a curta passagem como Vereador. Desejou 

sucesso aos futuros Presidente da Assembleia Municipal e Câmara Municipal; -------------------------------------------- 

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

O senhor dr. Marco António Ferreira Domingues agradeceu aos colegas Vereadores e ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal, agradeceu também aos senhores Vereadores engº Mário dos Santos Martins Júnior, drª Dina 

Maria Marques Ribeiro, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e drª Maria Lúcia Alves Costa Vieira e a todos os 

trabalhadores do Município, sejam administrativos, sejam operacionais. ---------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal saudou, na pessoa do senhor dr. Silvério Rodrigues Regalado, o novo 

Presidente da Câmara, todos os eleitos e fez votos para que os mesmos tenham sucesso no exercício dos seus 

mandatos porquanto o sucesso dos mesmos se traduz no sucesso do Município de Vagos; ------------------------------- 

Saudou todos os eleitos que consigo trabalharam, desde vereadores, chefes de gabinete, adjuntos, secretários, 

deputados municipais, presidentes e executivos de Juntas de Freguesias, pois foi com eles que foi possível chegar 

até hoje e construir a obra que deixam de herança; ------------------------------------------------------------------------------ 

Agradecer em particular a todos os funcionários municipais, assistentes operacionais, encarregados operacionais, 

assistentes técnicos, coordenadores técnicos, chefes de divisão, diretor de departamento, que tornaram possível o 

desenvolvimento deste trabalho de 12 anos, esperando destes e dos novos eleitos que continuem o bom trabalho que 

tem sido feito até aqui, de preferência fazendo ainda melhor numa relação que se paute por idêntico rigor, 

transparência e bom senso; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A todos sem exceção o seu muito obrigado. Uma palavra de especial apreço pelos munícipes de Vagos que lhe 

concederam a honra de os servir e servir este Concelho e que souberam ao longo destes 16 anos criticar, avaliar e 

construir o seu presente e o seu futuro. A todos o seu muito obrigado e Bem Hajam; -------------------------------------- 

Por fim dizer que se a Assembleia Municipal assim o entender será com o mesmo orgulho, a mesma honra e com a 

mesma dedicação que assumirá as funções de Presidente da Assembleia Municipal, agora já no papel de quem nada 

faz, apenas vê fazer e dentro daquilo que lhe for pedido ou útil, empenhar-se para que na Assembleia Municipal as 

coisas corram bem, onde se encontre espaço de debate, diferença de ideias em torno de um objetivo comum, o 

Município de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de outubro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 34.639,29 € (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove euros e vinte e nove cêntimos). ------------- 

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

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

2 – 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. ------------------------------------------ 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 25 de setembro a 10 

de outubro, e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 12 de setembro a 09 de 

outubro, ambos do ano 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013 -------------------------------------- 

4.1 – 11ª alteração ao Orçamento 2013 -------------------------------------------------------------------------------------- 

 A 11 ª alteração ao orçamento da despesa, tem como justificação o pagamento das seguintes despesas: ----------- 

• Encargos sobre remunerações – segurança social; ----------------------------------------------------------------- 

• Consumo de energia eléctrica; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Seguros – utilizadores da piscina municipal; ----------------------------------------------------------------------- 

• Deslocações (passagens Via Verde); -------------------------------------------------------------------------------- 

• Transportes suportados com IPSS’s, no âmbito das atividades do “Mês do Idoso”; -------------------------- 

• Juros incorridos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Restituição de imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis a efetuar no mês de outubro, 

referente ao mês de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do art.º 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
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a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, a 11 ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 83.500,00€ (oitenta e três mil e quinhentos 

euros), documento constituído por 02 folha(s), assinada e rubricada pela Câmara Municipal, a qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzida 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 redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer 

parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

6 – HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – VAGUEIRABAR – 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA – PICA PAU – PRAIA DA VAGUEIRA – HORÁRIO 

EXCECIONAL – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Requerimento do senhor Rui Alberto Cardoso Ferreira, nº 669/13, de 20 de setembro de 2013, 

solicitando horário excecional para o seu estabelecimento na Praia da Vagueira; ---------------------------- 

• Despacho de deferimento do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, de 30 de 

setembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra. ------------------------------------------- 

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

7 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA (CASDSC) – 

UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS ---------------------------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – TRANSPORTES ESCOLARES -------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – 4º PASSEIO TT “TERRAS DE VAGOS BY NIGHT” 2013 ------------------------------------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 – VITOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES – PERMUTA DE PRÉDIOS ---------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E PRAIA DO LABREGO – PROCº N.º E04/2012 – MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da empresa Paviazemeis – Pavimentações de Azemeis, Lda, de 12 de junho de 2013; ----- 

• Oficio da Câmara Municipal de Vagos, nº 3746, de 17 de setembro de 2013, ao Presidente da Agencia 

Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP); ---------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 18 de setembro de 2013; ------------------------ 

• Oficio da Câmara Municipal de Vagos, nº 3905, de 27 de setembro de 2013, à empresa Arouconstroi, 

Engenharia e Construções, SA.; -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação da empresa Arouconstroi, Engenharia e Construções, S.A., via Plataforma Vortal, de 27 

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

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de setembro de 2013. ------------------------- 

Sobre o presente assunto foi prestada informação pelo senhor Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado. ---------- 

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº N.º DIA - 

E01/2012 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ------------------------------------------------------------------------- 

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

• Conta Final da Empreitada subscrita pelo representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo 

representante da entidade executante, de 27 de setembro de 2013; --------------------------------------------- 

• Parecer do senhor CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 01 de outubro de 2013; ------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de outubro de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. ------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº Nº. 

E05/2013 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – 

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

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

• Informação do CDEP, senhor arquiteto Pedro Ruano de Castro, de 20 de setembro de 2013, sobre a 

necessidade de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 

referida em epígrafe; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 27 de setembro de 2013, que a seguir se 

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

“Nomeio. À reunião da C Municipal p/ ratificar. 13.09.27 (assinatura ilegível) ”. ------------------------------------- 

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra, em que nomeia o senhor eng. José 

Silvestre fiscal e coordenador de segurança, sendo coadjuvado nesta última pelo senhor dr. Toni Marques. ------- 

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

4 – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NA PRAIA DO AREÃO – 3ª FASE – PROCº N.º DIA - E05/2012 

– CONTA FINAL DA EMPREITADA ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Conta Final da Empreitada subscrita pelo representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo 

representante da entidade executante, de 30 de setembro de 2013; --------------------------------------------- 

• Parecer do senhor CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 04 de outubro de 2013; ------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 09 de outubro de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. ------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

5 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – PROCº N.º DIA - E01/2013 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA ----------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Receção Provisória, de 04 de setembro de 2013 e Conta Final da Empreitada de 09 de outubro 

de 2013, ambas subscritas pelo representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante 

da entidade executante; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parecer do senhor CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 04 de outubro de 2013; ------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 10 de outubro de 2013. --------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória e a Conta Final da 

Empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA CLARA SANTOS RAMOS – GÂNDARA – FONTE DE ANGEÃO – PROC.º 14/13 – 

LEGALIZAÇÃO DE MURO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – MANUEL DOS SANTOS NETO – PONTE DE VAGOS – PROC.º 577/91 – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO – CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO – RENOVAÇÃO DE 

DESPACHO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – FERNANDO OLIVEIRA LOPES – FONTE DE ANGEÃO – PROC.º 10/12 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de 13 de setembro de 2013; ------------------------------------------------------------------------- 

• Deliberação da Câmara Municipal de 04 de dezembro de 2012; ------------------------------------------------ 

• Informação do técnico superior, arquiteto Manuel Tavares, de 24 de setembro de 2013; -------------------- 

•  Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 24 de setembro de 2013; ----------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo. ----------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------- 

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

4 – CARLOS NUNES FERREIRA – PROC.º 181/09 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA 

HORA – LOCALIZAÇÃO DE TERRENO EM DOMINIO HÍDRICO --------------------------------------------- 

Sobre o presente assunto a Câmara Municipal, face às disposições da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, não tomou 

qualquer deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando as seguintes questões ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Passadeira sobrelevada que o senhor Presidente da Câmara Municipal prometeu e não cumpriu; ---------- 

• Tampas de saneamento que abateram 10 cm e de buracos na Estrada dos Cardais. --------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos entendidos por convenientes. ---------------------------- 

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

--------- 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 57 do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, 

Assistente Técnica, que a redigi, tendo terminado a reunião às dezasseis horas e vinte e um minutos. --------------- 

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

 

 


