
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 26/13, de 20 de NOVEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 26/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 

2013 

 

--------- No dia 20 de novembro de 2013, pelas nove horas e trinta e seis minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, com a presença do senhor Vice-

Presidente eng. João Paulo Sousa Gonçalves, e dos senhores Vereadores, dr.ª Maria Céu Pereira Sarabando 

Marques, eng. João Manuel da Cruz Domingues, srª Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

Caladé e eng. Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela Castro Sarabando, 

assistente técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Usou da palavra o senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior para declarar: “Congratulo-me com a 

ligação da net em alguns espaços públicos da Vila de Vagos, pela Câmara Municipal, até porque era também uma 

das propostas do partido socialista, e dizer que valia a pena que isso acontecesse em mais um ou outro local como 

é o caso da zona da praça da Vagueira.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto o senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos. --------------------------------------- 

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

2 – O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, na sequência da deliberação da Câmara Municipal, 

tinha nomeado, a tempo inteiro e em regime de exclusividade, as senhoras Vereadoras Maria Dulcinia Martins 

Sereno e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, que se juntam assim ao senhor Vereador, eng. João Paulo de Sousa 

Gonçalves, anteriormente nomeado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – O senhor Presidente da Câmara Municipal introduziu a discussão do assunto Vagos OpenAir no sentido de 

avaliar da opinião dos membros do executivo sobre o mesmo. Todos os senhores Vereadores participaram na 

discussão. Oportunamente o senhor Presidente submeterá à discussão e aprovação da Câmara Municipal uma 

proposta em concreto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

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

ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a Ata número 25/2013, de 06 de novembro. --------------------------------------------------------------------------- 

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 unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------------------ 

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

2 – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO CENTRO – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE 

PARA INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACeS BAIXO VOUGA ----------------------------- 

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

• Oficio nº 006191, de 30 de outubro de 2013, do Diretor Executivo do ACeS Baixo Vouga; ------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 5 de novembro de 2013; ----------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que fosse, ele próprio, nomeado como representante da Câmara 

Municipal, para integrar o Conselho da Comunidade de ACeS Baixo Vouga. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomeá-lo. ---------------------------------------------------------------- 

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

3 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – CONSELHO GERAL – REPRESENTANTES DO 

MUNICIPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, a solicitar que se designem três representantes do Município para 

integrar o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vagos, no período 2013-2017. -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear o senhor Presidente da Câmara, e os senhores 

Vereadores, eng. Paulo Sousa e Dulcinia Sereno. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de novembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 223.294,33 € (duzentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e quatro euros e trinta e três cêntimos).  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o(s) pagamento(s) abaixo indicado(s): ------------------ 

• O.P. nº 3541 - a ENCOBARRA –Engenharia e Construções, SA , no valor de 2.893,80 € (dois mil 

oitocentos e noventa e três euros, e oitenta cêntimos), para pagamento do auto – erros e omissões nº 6 

– Centro Escolar de Fonte de Angeão. Fatura nº 2525. ---------------------------------------------------------- 

• O.P. nº 3876 - a ENCOBARRA –Engenharia e Construções, SA , no valor de 249,880,27 € (duzentos e 

quarenta e nove mil oitocentos e oitenta euros, e vinte e sete cêntimos), para pagamento do Auto n º23 

– Centro Escolar de Fonte de Angeão. Fatura nº 2527. ---------------------------------------------------------- 

• O.P. nº 3848 – a Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, SA, 

no valor de 65,203,04 € (sessenta e cinco mil duzentos e três euros, e quatro cêntimos), para 

pagamento do Auto n º3 – Construção de Apoio a Arte Xávega na Praia da Vagueira. Fatura 

nº20130079 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 31 de outubro a 14 

de novembro e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 01 a 13 de novembro, 

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

4.1 - 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2013 ----------------------------------------------------------------------- 

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, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, a 13 ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 171.000,00 € (cento e setenta e um mil euros), 

documento constituído por 2 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2. – 8 º ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI) DE 2013 ----------------- 

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, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra, dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar, a 8ª alteração ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimento) do corrente ano, documento constituído por 01 folha, assinado e rubricado pela 

Câmara Municipal, o qual se dá 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 redação do Decreto-Lei 

nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------- 

Declaração de voto: Os senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, declararam o seguinte: “O total do reforço de verbas numas rubricas foi compensado com 

a diminuição de verbas noutras. Assim garante-se que o valor global do orçamento não é afetado. Contudo, 

constata-se que a beneficiação de arruamentos consome a totalidade dos reforços, sendo que a freguesia de Sto 

António consome 80% do total. Há aqui uma aparente falta de critérios de equidade na atribuição, pelo menos 

no espaço temporal 2013. Até porque, olhando para os totais da beneficiação de arruamentos no mesmo ano, a 

freguesia de Sto António e a freguesia de Ouca são destacadamente as mais beneficiadas.” ------------------------- 

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

4.3. – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2013 ------- 

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33, do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores 

Vereadores, drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, propor à 

Assembleia Municipal, a aprovação da 1ª revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 

2013, documento que, depois de rubricado/assinado por todos os membros da Câmara Municipal aqui presentes, 

o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido 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, 

ficam a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: Os senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel 

da Cruz Domingues, declararam o seguinte: “A conta (02), aquisição de bens e serviços, apresenta uma revisão 

de +515.000,00€, sendo que 49% desse valor se deve ao aumento de encargos com a aquisição do serviço 

“Limpeza e Higiene”. Em relação a 2010 e 2011 estes serviços não param de crescer. O tratamento dos 

resíduos sólidos será  responsável por este aumento, pelo que urge definir estratégias e implementação de ações 

para que o custo estabilize. Sob pena de estarmos a aumentar custos fixos de uma forma insustentável face às 

receitas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Declaração de voto: O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “Na conta 

02 Aquisição de Serviços, verificamos uma subida significativa da despesa, sendo que desta quase 50%, tem a 

ver com a higiene e limpeza, mais concretamente com a entrega de resíduos sólidos urbanos, pelo que é preciso 

que a Câmara Municipal defina estratégias de sensibilização e outras, para atuar junto da população, por 

forma a ser possível a redução da quantidade desses resíduos no ponto de entrega (ERSUC), diminuindo assim 

a despesa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5.1. - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime geral para: aquisição de mão - de - obra para 

a execução das ligações dos edifícios na área da arte xávega na praia da Vagueira às redes públicas.--------- 

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 2013, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª 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 mão - de - obra para a execução das ligações dos edifícios na área da arte 

xávega na Praia da Vagueira às redes públicas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.2. – Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado para :aquisição do serviço de 

animação com a Banda Plan, para o evento “ Feira do Livro Social” ------------------------------------------------ 

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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime simplificado - 

para aquisição do serviço de animação com a Banda Plan, para o evento “Feira do Livro Social”.------------------- 

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

6 - DERRAMA – TAXA PARA 2014 --------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, apresentou a seguinte proposta: ------------------------------- 

«Considerando a necessidade de consolidar as receitas do Município, para fazer face aos sucessivos cortes quer 

nas transferências previstas nos Orçamentos de Estados (OE), desde 2009, quer nas receitas provenientes de 
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impostos;  

Considerando que a Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro), prevê: 

• No seu artigo 3º, nº 2, alínea c), que a autonomia financeira dos Municípios assenta no poder dos seus 

órgãos exercerem os poderes tributários que lhe estejam legalmente cometidos; 

• No seu artigo 10º, alínea b), estabelece que constituem receitas dos Municípios a cobrança de 

derrama;  

• No artigo 14º, o Município pode deliberar lançar anualmente derrama, até ao limite máximo de 1,5% 

sobre o lucro tributável e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), que 

corresponde à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território;  

• No mesmo artigo 14º, no seu nº 4, está prevista a possibilidade da Assembleia Municipal, por proposta 

da Câmara Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com 

um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €;  

Considerando que à exceção de um Município, todos os outros Municípios da CIRA cobram taxa de derrama, 

na maioria dos casos na sua taxa máxima;  

Considerando a necessidade de nos mantermos atrativos para empresas que se pretendam instalar no Município 

de Vagos;  

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação atrás citada, conjugada com a alínea d), do nº 1, do artigo 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 2014: 

       Taxa Normal -----------------1,25% --------------------------------------------------------------------------------------- 

       Taxa Reduzida----------------0,25%» ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara (assinatura ilegível)(Dr. Silvério Regalado)» -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remetê-la à Assembleia 

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

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

7 – SUBSIDIOS – ATRIBUIÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1. – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO – 2.500,00€ ----------------- 

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

• Candidatura a atribuição de subsídio; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Relatório apresentado pelo técnico superior, dr. Bruno Marques; ----------------------------------------------- 
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• Informação de compromisso – LCPA nº 4789; -------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcìnia Sereno, de 30 de outubro de 2013; -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros). ------------------------------ 

Declaração de voto: O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “Sem por em 

causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição de subsídios, 

enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já atribuídos, para 

cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, porque é uma questão 

premente de justiça.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7.2. – ORFEÃO DE VAGOS – 4.000,00€ ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Candidatura a atribuição de subsídio; ------------------------------------------------------------------------------- 

• Relatório apresentado pelo técnico superior, dr. Bruno Marques; ----------------------------------------------- 

• Informação de compromisso – LCPA nº 4791; -------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcìnia Sereno, de 31 de outubro de 2013; ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior, atribuir o subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros). ------------------------------------------- 

Declaração de voto: O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “Sem por em 

causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição de subsídios, 

enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já atribuídos, para 

cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, porque é uma questão 

premente de justiça.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - PROJETO DE REORDENAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE VAGOS: CAIS DOS MOLICEIRO/FOLSAS NOVAS E 

MARGENS DO RIO BOCO – REVISÃO DO PERCURSO A NORTE DO JARDIM FORMAL – 

QUINTA DO EGA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Proposta de reformulação do projeto relativamente à supressão de um caminho na Quinta do Ega. ------- 

• Parecer do CDEP, arq.
to 

Pedro Castro, de 8 de novembro 2013; ------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora da Câmara, eng.ª Sara Caladé, de 08 de novembro de 2013 que a seguir 
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se transcreve: “ Nada a opor. Notifique-se a Polis Litoral Ria de Aveiro e remeta-se à Reunião de 

Câmara para ratificação. (assinatura ilegível.08/11/2013).” --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar o despacho da senhora Vereadora, 

eng.ª Sara Caladé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO 

MUNICIPAL DE VAGOS – PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Proposta de Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de setembro de 2013 “Analisada a proposta de 

Regulamento em apreço, informo V Exª que concordo com a mesma.”; -------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 2013. ------------------------ 

Nos termos e para efeitos do disposto na alínea k), do nº 1, do artigo 33º e da alínea g) do nº1, do artigo 25, todos 

do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro a Câmara Municipal deliberou, concordar com a proposta de 

regulamento de funcionamento e utilização do complexo desportivo Municipal de Vagos e remetê-lo a inquérito 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO:ANEXO 1 – 

CRITÉRIOS E SUBSIDIOS E ANEXO 2 – PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO ------------------------ 

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

• Anexo 1 – Modalidades coletivas - critérios e subsídios; --------------------------------------------------------- 

• Anexo 2 – Modalidades Coletivas – Prémios de Mérito desportivo; -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os anexos apresentados. --------------------------- 

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

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

1 - RUA DA FONTE/VAGOS – PROCº - E011/2007 – RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Urbiplantec, Lda, de 23 agosto de 2013; ---------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, de 01 de outubro de 2013, subscrita pelo representante do dono de obra, 

eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, senhor Joaquim Alberto Marques 

Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), senhor eng. Jorge Almeida, datada de 

28 de outubro de 2013 que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM».  

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de novembro de 2013. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. ------------------------ 

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

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

2 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS – 2013 – PROCº – E07/2013 – 

AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA -------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior, eng. José Silvestre, de 10 outubro de 2013; ---------------------------------- 

• Auto de Receção Provisória e Conta Final da Empreitada, de 08 de outubro de 2013, subscrita pelo 

representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, senhor 

eng.º Pedro Miguel Alves Teixeira; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), senhor eng. Jorge Almeida, datada de 

07 de novembro de 2013 que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM».  

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 06 de novembro de 2013. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora Vereadora, drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e uma abstenção do senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

homologar o Auto de Receção Provisória e Conta Final da Empreitada. ------------------------------------------------- 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FERNANDO JULIÃO – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE 

PEDREIRAS DA CLASSE 3 – IDONEIDADE ------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento datado de 10 de outubro de 2012 a solicitar que lhe seja reconhecida idoneidade para 

assegurar a responsabilidade técnica de pedreiras da classe 3; --------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 05 de novembro de 2013; ----------------------- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 07 de novembro de 2013 que a seguir se transcreve: 

“Concordo com a informação prestada. À consideração da Exma CM face ao requerido e ao conteúdo 

da informação técnica.”;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé de 08 de novembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores Vereadores drª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

aprovar o pedido do requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – SILVESTRE LOURENÇO CARDANTE – GAFANHA DO AREÃO – DISPENSA DA 

APRESENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO – PROCESSO 71/13 ---------------- 

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

• Requerimento de Silvestre Lourenço Cardante, de 04 de outubro de 2013 a requerer dispensa da 

apresentação do levantamento georreferenciado (nº 4, do artigo 28 do RMUE); ----------------------------- 

• Parecer do técnico superior, dr. Toni Marques, de 28 de outubro de 2013; ------------------------------------ 

• Parecer do técnico superior, arq.
to 

Manuel Tavares, de 29 de outubro de 2013; ------------------------------- 

• Pareceres da CDGU, engª Isabel Trindade, de 30 e 31 de outubro de 2013;------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de novembro de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade autorizar a dispensa requerida, aprovando a pretensão do 

requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – JOSE MANUEL MARGARIDO SILVA SARAGOÇA – CONSTRUÇÃO DE MORADIA - RUA 

EMIGRANTES – PONTE DE VAGOS – PROCESSO 76/13 --------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior, arq.
to 

Manuel Tavares, de 23 de outubro de 2013; -------------------------- 

• Informação do técnico superior, dr. Toni Marques, de 28 de outubro de 2013, que a seguir se transcreve: 

“ O processo cumpre com o artigo 28º do RMUE”; --------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 28 de outubro de 2013, que a seguir se transcreve:”Ex.mo sr. 

Presidente da CM Concordo com a informação prestada. À consideração superior face ao ponto 3.” --- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de novembro de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o requerido. -------------------------------------------------- 

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

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

4 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA B ------------------- 

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

• Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, datada de 14 

de novembro de 2013, a informar que no âmbito da Conferência de Serviços da proposta do Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B, foi entendido emitir à proposta de plano parecer 

favorável condicionado à introdução de alguns acertos que constam nas atas das referidas entidades; ---- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 14 de novembro de 2013, que a seguir se transcreve:”Ex.mo 

sr. Vice - Presidente eng.Paulo Sousa: Concordo. À consideração superior.” ------------------------------- 

• Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 15 de novembro de 2013. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um período de discussão pública do 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B. ---------------------------------------------------------- 

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

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

5 – FRANCISCO JOSÉ SANTOS NETO DA FONSECA E JOANA RIBEIRO MONTEIRO – VAGOS – 

PROCESSO 51/10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Exposição do requerente, de 30 de outubro de 2013; -------------------------------------------------------------- 

• Informação dos técnicos superiores dra Edília Pena e arq
to 

 Manuel Tavares, de 04 de novembro de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 12 de novembro de 2013, ------------------------------------------ 
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• Parecer da CDGU, eng. Isabel Trindade, de 12 de novembro de 2013; ---------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.
a 
Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão. -------------------------------------------------- 

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

6 – MANUEL LIBÉRIO MARQUES – CALVÃO – REVOGAÇÃO – PROCESSO Nº 24/90 ----------------- 

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

• Exposição, de 01 de outubro de 2013, requerendo revogação de deliberação de 07 de julho de 2010; ---- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de outubro de 2013, --------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, eng. Isabel Trindade, de 12 de novembro de 2013; ----------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.
a 
Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. --------------------------------------------------- 

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

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

7 – OLIVEIRA, LONTRO E FILHOS, LDA – CHOCA DO MAR – CALVÃO – PROCESSO 24/90 -------- 

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

• Exposição do requerente, de 17 de setembro de 2013, que requer para licenciamento de pedreira o 

pagamento das taxas devidas em prestações; ----------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 03 de outubro de 2013, --------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.
a 
Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia, para melhor 

análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

8 – CARLOS NUNES FERREIRA - PROCESSO 181/09 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – LOCALIZAÇÃO DE TERRENO EM DOMINIO HIDRICO ------------------------------------ 

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

• Exposição do requerente, de 13 de setembro de 2013; ------------------------------------------------------------ 

• Informação do técnico superior, arq.
to 

Manuel Tavares, de 20 de setembro de 2013; ------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 03 de outubro de 2013, --------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do procedimento e nos termos do art.º72 

do RMUE analisar-se o processo com vista à renovação do mesmo e com o aproveitamento das peças existentes 

no processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA VERA CRUZ SIMÕES E VICTOR MANUEL PEREIRA JESUS - PROC.º 29/76 – 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA – FONTE DE ANGEÃO -------------------------------------------------------------- 

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

• Exposição do requerente, de 13 de setembro de 2013; ------------------------------------------------------------ 

• Informações dos serviços técnicos de Planeamento, de 24 de junho e 02 de agosto ambas de 2013; ------ 

• Parecer da CDGU, eng. Isabel Trindade, de 02 de agosto de 2013; --------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.
a 
Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o traçado de via representado como opção B e remeter 

à DGU para analisar da pretensão do requerente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte da Ordem do Dia, o senhor Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues ausentou-se da sala de reuniões, por estar impedido de participar na votação.--------- 

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

10 – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO – REMOÇÃO DE ENTULHO – VAGOS --------------------- 

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

• Deliberação de 02 de julho de 2013 e informações da fiscalização de 08 de agosto e 02 de outubro 

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

• Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar, novamente, o requerente senhor Humberto Calado 

Neves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, regressou à sala de reuniões. ---------------------------- 

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

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

AMPLIAÇÃO DE EDIFICIO – CADUCIDADE DO PROCEDIMENTO – RENOVAÇÃO DE 

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

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

• Requerimento de 16 de setembro de 2013, a solicitar renovação do projeto de arquitetura alteração e 

ampliação de edifício – renovação de despacho; ------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, arq.
to 

Manuel Tavares, de 23 de setembro de 2013; ------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 24 de setembro de 2013; -------------------------------------------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do procedimento sem prejuízo de se 

poder aproveitar as peças do processo válidas e adequadas tendo em vista a renovação do despacho que aprovou 

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

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

12 – EMILIA DOS ANJOS SANTOS VENTURA – AV. JOÃO GRAVE – VAGOS – CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA E MUROS – PROCESSO 26/13 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Informação do técnico superior, arq.
to 

Manuel Tavares, de 28 de outubro de 2013; -------------------------- 

• Despacho de concordância da CDGU, senhora eng. Isabel Trindade, que a seguir se transcreve: “Exma. 

sr.ª Vereadora eng.ª Sara Concordo, com as informações prestadas em 11/11/13 e 28/10/13, alertando 

para o exposto no ponto 1, desta ultima e para a petição do requerente (ponto 2 do requerimento com o 

registo nº 8911/13 de 23/09/2013 ) ”; ------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de novembro de 2013; ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a construção de muros com o alinhamento pretendido 

pelo requerente e com ónus de renúncia caso a Câmara Municipal entenda ampliar o arruamento.------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PUBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, referindo-se a várias situações que 

considerou pertinentes, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Manifestou-se contra o arranque dos eucaliptos que estavam na encosta da Quinta do Egas, embora sendo uma 

situação de outros mandatos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Chamou a atenção para o estado de degradação de alguns arruamentos na Vila de Vagos; ---------------------------- 

 Deu conta ao senhor Presidente da Câmara de um abaixo assinado que entregou nesta Câmara em 2004 e sobre o 

qual aguarda uma resposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos que entendeu por conveniente. -------------------------- 

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

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, Carla Manuela Castro Sarabando, assistente técnica, 

que a redigi, tendo terminado a reunião às doze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------- 
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