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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2015, de 17 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de dezembro de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e um minutos, no 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, 

sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

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

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. -------------------------------------        

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para dizer que ficou 

estarrecida, indignada, chocada até, com as declarações do senhor Presidente da Câmara na última 

Assembleia Municipal, quando disse, e passa a citar: “O PSD não precisa de fazer obra para 

ganhar eleições. O PSD no passado dia 8 de novembro teve uma vitória estrondosa”. Do seu 

ponto de vista isto é um insulto ao eleitorado. ------------------------------------------------------------- 

Quer dar ao senhor Presidente duas definições que lhe parece não estão muito claras, nem bem 

compreendidas no seu vocabulário. Duas expressões usadas pelo CDS recorrentemente, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Quando o acusa de não ter obra; 

o Na acusação feita ao orçamento pouco ambicioso. 

No tocante à obra, pode ser entendida do ponto de vista da arquitetura e ser um edifício, também 

pode ser o produto de um agente, uma produção intelectual, manifestação de sentimento, edifício 

ou construção ou qualquer trabalho. ------------------------------------------------------------------------- 

Portanto o CDS continua e mantem que definitivamente este executivo não tem obra; ------------- 
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Ambição, não é necessariamente empolar um orçamento, não tem que ter um valor exorbitante, 

ambição é mais do que isso. No dicionário de língua portuguesa, ambição, vem definido como 

desejo veemente de poder, ou do que dá superioridade, grande desejo de realizar ou atingir algo. 

Portanto o CDS mantem que os orçamentos, designadamente o que o senhor Presidente apresentou 

na Assembleia Municipal, tem pouca ambição. ------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para: -------------------------------------- 

o Saber qual o ponto da situação do alcatroamento do acesso ao Centro Escolar da Gafanha 

da Boa Hora. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente informou que este alcatroamento está na primeira fase dos mais urgentes que 

já foram definidos e que iniciará brevemente. -------------------------------------------------------------- 

Quanto aos comentários da senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 

referiu que os mesmos não correspondem à verdade. O que disse foi “o PSD não precisa de fazer 

obras eleitorais para ganhar eleições”, pelo que ao fazer citações deveria fazê-las como deve ser.  

Quanto às outras questões o senhor Presidente deixa uma lição à senhora Vereadora sobre contas 

públicas e organização de contas públicas, que é uma coisa que a senhora tem pouco. -------------- 

A senhora Vereadora tem claramente a primeira parte do que significa a palavra ambição. Não é 

culpa do Presidente que o eleitorado não a tenha escolhido. Atendendo às eleições intercalares 

parece que os eleitores estão satisfeitos. -------------------------------------------------------------------- 

Sobre obras materiais, fica aqui uma breve abordagem sobre as mesmas, o seu investimento e as 

datas de entrada em funcionamento: ------------------------------------------------------------------------- 

o Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora, 3.1 M €, setembro 2014; 

o Centro Escolar de Fonte de Angeão, 3 M €, novembro 2014; 

o Biblioteca Municipal, 1.1 M €, dezembro 2015; 

o Equipamento – Biblioteca Municipal, 0.4 M €, dezembro 2015; 

o Requalificação do Centro da Vila, 0.1 M €, dezembro 2015; 

o Acessos ao Estádio Municipal, 0.2 M €, maio 2014; 

o Equipamento – Estádio Municipal, 0.1 M €, junho 2015; 

o Apoio Arte Xávega Areão, 0.1 M €, agosto 2014; 

o Requalificação Cordão Dunar e Defesa Aderente Vagueira, 1 M €, julho 2015; 

o Reforço do Cordão Dunar, 1.8 M €, julho 2015; 

o Quinta do Ega/Cais Folsas Novas €/0.75 M €, junho 2015; 

o Via Ciclo Pedonal Vagueira/Costa Nova, 0.6 M €, 2014; 

o Acesso Parcela B – PES, 0.15 M €, 2015; 

o EM 595, 0.2 M €, 2015; 

o Pontão Banda Vaguense, 0.45 M €, 2015; 

o Pontão Ribeiro do Salta, 0.3 M €, 2015; 



 
 

Ata n.º 26/2015, de 17 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

o Centro Ciência e Cultura, 0.15 M €, 2014. 

Ainda em termos de obra imaterial, desde Planos que estão a ser feitos, nomeadamente o Plano 

Estratégico, iremos iniciar uma serie de planos importantíssimos. Do ponto de vista social, o apoio 

a todas as IPSS’s, por força de execução de uma rede única no distrito. Temos uma taxa de 

desemprego abaixo dos 7%. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, também prestou alguns 

esclarecimentos sobre os investimentos nos últimos dois anos, nomeadamente o apoio e a criação 

de condições para a instalação de empresas na ZIV, tais como: ----------------------------------------- 

o Fiberglass Solutions, Ldª; 

o Invest Naturalstone; 

o Recilider; 

o Grestel; 

o Mota Pastas; 

o Panage; 

o Mistolim 

o Ilhaplast; 

o Prirev. 

e ainda no Parque Empresarial de Soza, a: 

o 360 STELL; 

o Plafesa; 

o Centrauto. 

Ainda no PES, na parcela A, foi feita a escritura do último lote disponível. -------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prestou esclarecimentos sobre 

regulamentos, nomeadamente a reorganização interna dos serviços. ----------------------------------- 

Informou ainda que, de forma a adaptar toda a nossa regulamentação interna à legislação este foi 

um ano em que praticamente tudo foi alterado. Tudo o que eram as nossas bíblias foi alterado, 

desde o RJUE, CPA, SIR, Licenciamento Zero. ----------------------------------------------------------- 

É uma mudança interna nos serviços que demora a concretizar. Elaboraram-se 5 regulamentos 

novos, alterámos o regulamento das taxas, o RMUE, entre outros. Criámos um regulamento novo 

de fiscalização municipal. Alterámos o regulamento de ocupação de espaço público e publicidade, 

e também o de horários de funcionamento de estabelecimentos. Estamos a melhorar tudo o que 

respeita à Modernização Administrativa, criando circuitos específicos para cada área e fazendo-o 

com os nossos recursos internos. Foi necessário alterar software, equipamentos e a própria 

estrutura orgânica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos Recursos Humanos tudo funciona com tramitação digital assim como no Expediente Geral e 

Contabilidade. No início do ano iremos avançar para as Obras Particulares, sendo que esta é uma 
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área muito difícil. Estamos também a criar o Balcão Virtual que consiste em colocar no site toda 

a informação que permita ao cidadão aceder, informar-se e tratar de um processo a partir de casa 

incluindo o seu pagamento também. ------------------------------------------------------------------------- 

Foi também assinado protocolo com a AMA – Agência de Modernização Administrativa, 

relativamente aos Espaços do Cidadão. Pensamos ter esse espaço a funcionar no primeiro trimestre 

do próximo ano. Os trabalhadores já estão credenciados pela AMA. ----------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, manifestou-se disponível para prestar 

qualquer esclarecimento relativamente aos seus pelouros – Cultura e Resíduos Sólidos Urbanos.  

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, prestou ainda esclarecimentos 

sobre questões de Planeamento, nomeadamente a aprovação do PP da Parcela B, do Parque 

Empresarial de Soza, a alteração ao PP da Parcela A, do mesmo PES. Alterou-se ainda o PP da 

Zona Industrial de Vagos. Adjudicou-se o PP das Azenhas do Boco e iniciou-se o Plano de 

Urbanização de Paredes da Torre. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à energia deixar só a nota sobre o concurso internacional de compra de energia. Já 

foi assinado o contrato. Foram instaladas cerca de 90 lâmpadas leds no Município de Vagos, a um 

preço bastante baixo, sendo a EDP a fazer a sua manutenção. Temos uma linha de produção 

fotovoltaica no Centro Escolar de Fonte de Angeão, que está a vender energia.----------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara referiu ainda a importância dos fundos comunitários e o trabalho 

feito para a conclusão de algumas candidaturas. ----------------------------------------------------------- 

O encerramento das candidaturas é um processo delicado, que nos obriga a fazer coisas que já 

deveriam ter sido feitas há muito tempo. Temos dois colaboradores, em exclusivo, a trabalhar nas 

novas e nas antigas mas basicamente a dedicar-se ao encerramento das candidaturas do QREN que 

já deveria estar encerrado há dois anos. --------------------------------------------------------------------- 

Por termos tido taxas de execução elevadas, temos três contratos de overbooking assinados. 

Falamos de cerca de 750 mil euros, dinheiro que entra na Câmara Municipal para financiar obra 

que já está paga. A Requalificação da Ponte da Vagueira, a Rua de Cantanhede e a Requalificação 

da Estrada Municipal 595, são as três obras que já têm contrato assinado de overbooking aprovado.  

Outra vertente extremamente importante é a política intermunicipal no âmbito da comunidade 

intermunicipal. A contratualização está fechada entre a nossa comunidade intermunicipal e a 

CCDR. É um valor de cerca de 50 milhões de euros, que já estão cativos no Programa Operacional 

Regional, para a nossa região, com enfoque muito especial na área da modernização administrativa 

e nas áreas da requalificação do património natural e ambiental. ---------------------------------------- 

Conseguimos assegurar ao nível das DLBC – Desenvolvimento Local da Base Comunitária, a 

participação no Grupo de Ação Costeira, (o mesmo grupo que cofinanciou os apoios da arte xávega 
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e as intervenções feitas na Praia da Vagueira), que tem reservado mais de 3,5 milhões de euros 

para intervenções nos cinco municípios com costa, desde Ovar até Vagos. --------------------------- 

Temos também assegurado a participação na DLBC Rural zona sul da região de Aveiro, que tem 

uma dotação de 3,7 milhões de euros. Como se recordam nós estávamos na AD ELO – Associação 

de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego e tivemos que sair por força das novas 

exigências do Portugal 2020. Nesta nova nomenclatura envolvemos ainda parceiros locais como a 

Caixa de Crédito Agrícola, a EPADRV e a Santa Casa da Misericórdia de Vagos. ------------------ 

Ao nível das candidaturas temos feito um esforço para buscar enquadramento. No POSEUR – 

Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, já abriram algumas 

candidaturas no âmbito da questão da proteção e defesa costeira, mas cuja única entidade que pode 

candidatar-se é a APA. Fizemos uma proposta à APA, criamos uma equipa de trabalho para fazer 

o estudo do quebra mar destacado da Praia da Vagueira. Conseguimos que ficasse devidamente 

previsto no Programa de Ordenamento da Orla Costeira. Da equipa fazem parte a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Aveiro e o 

LNEC, para fazer o estudo da modelação e dos efeitos que terá a eventual construção de um quebra 

mar destacado. Não faz sentido pedir ao Estado ou aos Fundos Comunitários que nos ajude a 

construir uma infraestrutura que será cara, sem que esteja devidamente estudada. ------------------- 

Este projeto terá que ser liderado pela APA. Aguardamos resposta e esperamos que possam 

eventualmente apadrinhar este projeto. --------------------------------------------------------------------- 

Temos em preparação com o Município de Mira, uma candidatura para a criação de dois eco 

centros, um em Mira e outro em Vagos, para a resolução dos problemas dos lixos e resíduos que 

aparecem espalhados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Já apresentamos duas candidaturas ao SIAC – Sistema de Apoio a Ações Coletivas. Uma por via 

da nossa comunidade intermunicipal e outra própria em parceria com o NEVA e com a Associação 

Ruralidades e Memórias, para o sistema de incentivos que abriu há cerca de dois meses. ----------- 

Apresentamos também 1+2 candidaturas em Programas INTERREG, que são programas de 

financiamento direto da Comissão. Apresentamos uma candidatura como “chefe de fila” em que 

temos dois parceiros espanhóis na área da agricultura num sistema inovador do estudo de 

emparcelamento de terras e outra em que subscrevemos a candidatura de outros parceiros. -------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, quis ainda dar nota, relativamente 

à iluminação pública, do facto de a Câmara Municipal ter sido convidada a participar numa reunião 

de trabalho na ANMP, sobre o assunto de passar a iluminação pública a LED. A Câmara Municipal 

tem contrato de concessão com a EDP, e de acordo com o seu anexo I, pode ser revisto de cinco 

em cinco anos, nomeadamente quando existirem condições que assim o justifiquem, que é 

precisamente o caso da iluminação em LED. Esta mudança total ou quase total só interessa se 

tivermos um contrato de manutenção com a EDP. Aí será vantajoso porque nós não temos a 

possibilidade de tratar a manutenção. ----------------------------------------------------------------------- 

É nesse sentido que estamos a trabalhar. -------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 22, 23 e 24, de 30 de outubro, 05 e 19 de novembro de 2015, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de dezembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 420.608,86 € (quatrocentos e vinte mil, seiscentos e oito euros e oitenta e seis cêntimos). - 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 27 

de novembro a 10 de dezembro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 27 de novembro 

a 11 de dezembro, ambos do ano 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

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

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO FLORESTAL --- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de “Serviços para elaboração do Plano de Gestão Florestal”. ---- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves. ---------- 

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 

PARA CINCO EDIFICIOS PÚBLICOS --------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de “Serviços para elaboração das medidas de autoproteção para 

cinco edifícios públicos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA QUATRO EDIFICIOS 

PÚBLICOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio 

favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de certificação energética para 

quatro edifícios públicos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Regressou à sala de reuniões o senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves. -------------- 

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

7 – BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------ 

7.1 BIBLIOTECA MUNICIPAL – OFERTA DE LIVROS ----------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, que a seguir se transcreve: ------------- 

“Considerando que deram entrada na Biblioteca Municipal, a título de oferta, 170 livros de 

teatro, dos quais 135 correspondem a títulos de dramaturgia, 27 são obras sobre a história do 

teatro e os restantes correspondem a elementos específicos de determinada representação. 

Tendo em conta que os referidos livros irão enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal, por 

forma a proporcionar aos seus utilizadores um elevado engrandecimento cultural, proponho a 

esta Câmara um agradecimento ao Dr. Óscar Manuel Oliveira Gaspar, em função da nobreza do 

seu gesto.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agradecer ao dr. Óscar Manuel Oliveira Gaspar, 

conforme proposta supra. --------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Deve o Setor de Cultura, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

7 – BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------ 

7.2 BIBLIOTECA MUNICIPAL – NORMAS DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO - 

Presente proposta de normas de funcionamento e utilização da biblioteca municipal de Vagos, 

subscrita pela senhora Vereadora Dulcínia Sereno, a qual se dá aqui como inteiramente 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento e utilização da 

Biblioteca Municipal de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Setor de Cultura, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------- 

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

7 – BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------ 

7.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL – PATRONO JOÃO GRAVE ----------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara propôs que a Biblioteca Municipal se passasse a designar 

“Biblioteca Municipal João Grave”. ------------------------------------------------------------------------  

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

Deve o Setor de Cultura, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------- 

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

8 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS – PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO – RESUMO FINAL DE EXECUÇÃO  

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

 Informação da DF, Serviço de Aprovisionamento, de 11 de dezembro de 2015; --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de dezembro de 2015: “À Reunião de CM, para 

conhecimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, dos contratos de aquisição de serviços celebrados ao abrigo da 

autorização genérica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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9 – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO 

NORMAL – CPS_001/2015 – MINUTA DE CONTRATO ----------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato de Aquisição de serviços; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de dezembro de 2015: “À próxima reunião de 

câmara para conhecimento”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. ----------------- 

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

10 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – GRESTEL – HIPOTECA – RATIFICAÇÃO --------------- 

Presente declaração prestada pelo senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“DECLARAÇÃO 

-------- SILVÉRIO RODRIGUES REGALADO, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para 

os devidos efeitos, designadamente os constantes do artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes na 

Zona Industrial, que o Município de Vagos autoriza a sociedade GRESTEL-PRODUTOS CERÂMICOS, 

SA, NIF 504266098, a dar de hipoteca, em garantia de empréstimo a favor do Banco BPI, SA, os seguintes 

imóveis: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- a) Prédio urbano, lote 83, terreno destinado a construção fabril, sito em Dunas de Vagos, concelho 

de Vagos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 4107, e inscrito na matriz 

sob o artigo 3277-P, da União de Freguesias de Vagos e Santo António; --------------------------------------- 

-------- b) Prédio urbano, lote 78 a 82, terreno para construção, sito em Dunas de Vagos, concelho de 

Vagos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o número 4115, e inscrito na matriz sob 

o artigo 3276-P, da União de Freguesias de Vagos e Santo António.--------------------------------------------- 

-------- Vagos, 11 de dezembro de 2015”.------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a declaração supra. --------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 ---------------------------------------- 

1.1 RECEÇÃO PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 23 de novembro de 2015; ------------------------------------ 

 Informação da DPP, de 26 de novembro de 2015; ---------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

Pode efetuar-se a receção provisória da presente empreitada face ao teor do auto 

anexo.”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de dezembro de 2015: “À 

Reunião da CM.”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

supra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Regressou à sala de reuniões a senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. --------------------- 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 ---------------------------------------- 

1.2 CONTA DA EMPREITADA ------------------------------------------------------------------------- 

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

 Conta da Empreitada, de 25 de novembro de 2015; -------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 26 de novembro de 2015; ---------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

De submeter a presente conta da empreitada à apreciação/homologação da CMV.”; --- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de dezembro de 2015: “À 

Reunião da CM.”. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROCº E02/2013 – CONTRATO ESCRITO 

DE EMPREITADA – MINUTA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 24 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 26 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Sr. Presidente 

De aprovar a presente minuta de contrato”; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de dezembro de 2015: “Concordo com a minuta 

do contrato, à Reunião da C.M. para ratificação”. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 – REQUALIFICAÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – PROCº E07/2015 – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 04 de dezembro de 2015, 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 “Requalificação dos Armazéns Municipais”. 

 Mais se determina: 

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

Encargos; 
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b) Estabelecer o valor do Preço Base em 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil 

euros); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 6 meses; 

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

e) Que se adote o procedimento de Concurso Público; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

Presidente:  Arq. Pedro Castro; 

Vogal:   Eng. Jorge Almeida (*); 

Vogal:   Eng. José Silvestre. 

(*) Substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos 

 Suplentes: 

Dr. Nuno André; 

Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri: 

O coordenador técnico Mário Dinis, a substituir nas suas 

faltas e impedimentos pela Assistente Técnica Paula 

Sarabando. 

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 retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de dezembro de 2015: “À Reunião da C.M”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento, conforme proposta 

supra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCº E06/2015 – RELATÓRIO FINAL ADJUDICAÇÃO 

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

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

 Relatório Final, de 30 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 2015/2730; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de dezembro de 2015: “Adjudique-se, nos termos 

do ponto 3 do presente relatório. Proceda-se em conformidade. À reunião da C.M., para 

ratificar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que adjudica a empreitada “Reparação de Pavimentos”, à empresa SOCITOP, Unipessoal, Ldª, pelo 

montante de 230.478,62 € (duzentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e oito euros e sessenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – HERMINIO DE JESUS ANDRÉ – PROC.º 5/93 – GAFANHA DA VAGUEIRA – ALTERAÇÃO 

DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 17/93 --------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Herminio Jesus André, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 

de outubro de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 29 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Não se vê inconveniente na pretensão apresentada. 

2. Nos termos do n.º 3, do art.º 27º, do DL 136/2014, de 09/09 (RJUE), deverá ser 

comprovada a não oposição dos titulares da maioria da área dos lotes. 
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Na sequência do parecer jurídico elaborado em 08/07/2015, a consulta aos restantes 

proprietários do loteamento deverá ser efectuada via edital, nos termos do n.º 4, do art.º 30º, do 

actual RMUE.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 01 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Conforme informação da S. Administrativa, datada de 1/12/15, não ocorreu oposição à proposta 

de alteração do loteamento. 

No seguimento da informação favorável do Sr. Arq. Manuel, datada de 29/10/15, com a qual 

concordei, deverá remeter-se o processo à deliberação da Ex.ma C.M., para efeitos de aprovação 

de alteração do loteamento, bem como da parte final do requerimento n.º 6581/15 com registo de 

entrada em 8/10/15. 

À consideração superior.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de dezembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM para deliberar sobre aprovação da alteração do loteamento e 

revogação da deliberação camarária de 05.07.2011 ”. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento ora apresentada e 

revogar a deliberação desta Câmara tomada em reunião de 05 de julho de 2011. ------------------------------- 

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

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

2 – MADAIL MARQUES, MARIA DE LURDES DE JESUS GRANJEIA, MARIA DOMINGUES E 

MARIA CÂNDIDA PEREIRA – PROC.º 2/15 – FONTE DE ANGEÃO – OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Madail Marques, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de 

novembro de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 26 de novembro de 2015; -------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 18 de novembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 
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1. Foi dado cumprimento ao ponto 2, da informação de 02/11/2015. 

2. Foi apresentada declaração referindo que todos os lotes têm acesso á zona situada em 

RAN e REN. 

3. Será de aprovar a proposta de loteamento apresentada, devendo o muro de vedação ser 

implantado a 4 m do eixo da via, conforme informação do Planeamento. 

4. Deverão ser efetctuados os cálculos relativos às cedências para Espaços verdes e 

equipamentos de utilização colectiva. 

À consideração superior.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 02 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada pelo Sr. Fernando Camarneiro, em 2/12/15 e Sr. Arq. 

Manuel em 18/11/15. 

À consideração superior.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de dezembro de 2015: “À Reunião da 

CM”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento de acordo com os pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

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

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

3 – ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A. – PROC.º 5/15 – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – JUNÇÃO DE LOTES 86 E 87 ---------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 27 de novembro de 2015; ----------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“Ex.mo Sr. CDPP 

De acordo com o solicitado, informa-se que: 

1. A proposta de loteamento tem como finalidade a junção das parcelas 86 e 87 do Plano 

de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. Na parcela 86 já se encontra uma edificação. 
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2. De acordo com o definido no n.º 1 do artigo 7º as parcelas 86 e 87 estão definidas no 

plano para Unidades Industriais e outras atividades económicas consideradas 

complementares e compatíveis com as mesmas. 

3. A proposta de loteamento apresentada cumpre com o definido no Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção da Sr.ª CDGU”; ------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 14 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada. À consideração superior.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro de 2015: “À Reunião da 

CM”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a junção dos lotes 86 e 87, conforme requerido 

e informações técnicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ausentaram-se da sala de reuniões as senhoras Vereadoras, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – ANA MARIA SILVA VASCONCELOS E CRUZ – PROC.º 135/15 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 2488 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Ana Maria Silva Vasconcelos e Cruz, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 30 de novembro de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 

rústico n.º 2488, da freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------------------ 

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

“Exmo. Sr. CDPP 

De acordo com os elementos entregues e dos enviados posteriormente, cumpre-me informar o 

seguinte: 
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1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º 2488 e descrito na CRP de Vagos com o 

artigo 3585, pertencente à freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, 

encontra-se, no âmbito do Plano de Urbanização de Vagos, totalmente em espaço 

urbano, parcialmente em Zona de Preenchimento de Vagos e parcialmente em Zona de 

Expansão de Baixa Densidade de Vagos; 

2. Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.”; --------------- 

 Parecer do CDPP, de 14 de dezembro de 2015, que a seguir de transcreve: --------------------------- 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de dezembro de 2015:“À reunião 

de Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Vagos, a confrontar a norte com Clemente Gonçalves Mouro e outros, a sul com Ana Margarida 

Vasconcelos de Morais Cerveira e outro, a nascente com Maria José da Silva Vasconcelos e Cruz Rodrigues 

Pais e a poente com Estrada, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António, sob 

o artigo n.º 2488. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Regressaram à sala de reuniões as senhoras Vereadoras, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz ------------------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos, para: ----------------------------------- 

 Dizer que encontrou duas pessoas a levantar as tampas de saneamento e a medir a profundidade. 

Pergunta para quê? Estes senhores vieram do Porto, pagos pela AdRA. Nós pagamos à AdRA e 

eles distribuem o dinheiro aos outros. Pergunta porque razão somos tão castigados com o 

pagamento de taxas? ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Comunicar que recebeu uma carta do Ministério da Agricultura informando-o que teria de 

proceder ao abate da sua palmeira, uma vez que a mesma está infestada. Caso não se verifique a 

destruição da mesma, será acionado um processo judicial. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que embora não tenha a certeza, acha que estas pessoas estariam 

a verificar as condutas para efeitos de receção definitiva da obra por parte da AdRA; ------------------------- 

Quanto à situação das palmeiras contaminadas, acha que é uma situação grave de saúde pública e que de 

facto deve ser abatida o mais brevemente possível, podendo o senhor Alírio de Matos solicitar o apoio dos 

serviços desta Câmara Municipal, nomeadamente do técnico florestal, se assim o entender. ------------------ 

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

O senhor Presidente da Câmara concluiu, desejando a todos um Bom Natal e um Bom Ano Novo e 

relembrou uma vez mais, a inauguração da Biblioteca Municipal no próximo sábado, reiterando o convite 

para que todos estejam presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

dois minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


