
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/13, de 4 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 27/13 

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

 

--------- No dia 4 de dezembro de 2013, pelas nove horas e trinta e nove minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara, dr. 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 Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng. Mário 

Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente 

Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, apresentou duas questões, a saber: ---------- 

1. No âmbito da intervenção da Polis Litoral Ria de Aveiro, onde foram colocadas as árvores arrancadas 

da Quinta do Egas? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Como está o assunto da obra da Biblioteca Municipal? ----------------------------------------------------------- 

Quanto à primeira questão o senhor Presidente da Câmara esclareceu que algumas das árvores foram plantadas 

nas instalações do pólo de formação dos Bombeiros Voluntários de Vagos na Praia da Vagueira e outras foram 

colocadas em vários jardins do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à segunda questão informou que aguarda o agendamento de reunião com o representante do adjudicatário 

da obra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que foi rececionado o projeto de relatório da Inspeção Geral 

de Finanças relativo à ação inspetiva, a esta Câmara Municipal, levada a efeito no ano de 2012 e que versou 

fundamentalmente sobre urbanismo e ordenamento do território, recursos humanos e aquisição de bens e 

serviços. Foram notificados a Câmara Municipal para o exercício do direito do contraditório institucional e os 

senhores dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e dr. Marco António Ferreira Domingues, visando o exercício do direito 

do contraditório pessoal relativamente a matérias específicas. ------------------------------------------------------------- 

Mais informou que o relatório, na sua versão definitiva, será presente a esta Câmara Municipal. -------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

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

ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a Ata número 26/2013, de 20 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. -------------------------------------------------------------- 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de dezembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 37.270,17 € (trinta e sete mil, duzentos e setenta euros e dezassete cêntimos). ---------------------------- 

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

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

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

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

• - O.P. nº 3993 – Sociedade de Construções Civis e Obras Publicas – António Rodrigues Parente, S.A., 

no valor de € 19.287,82 para pagamento do Auto nº 1 – Construção do Posto de Vendagem na Praia da 

Vagueira. Fatura nº 20130072. --------------------------------------------------------------------------------------- 

• - O.P. nº 4170 – Paviazeméis – Pavimentações de Azemeis, Ldª, no valor de € 7.420,30 para pagamento 

do Auto nº 3 – Rua de Cantanhede/Circular – 1ª Fase. Fatura nº 130832. ------------------------------------- 

• - O.P. nº 4175 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Ldª, no valor de € 115.588,27, para pagamento do 

Auto nº 25 – Construção da Biblioteca Municipal de Vagos. Fatura nº 102. ---------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 15 a 29 de 

novembro e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 14 a 28 de novembro, 

ambos do ano 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 
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fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

4.1 – 14ª 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 maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar, a 14ª alteração ao orçamento da 

despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 243.500,00 € (duzentos e 

quarenta e três mil e quinhentos 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. ----------------------------------------------------- 

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

4.2 – 9ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimento) 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 duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu 

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar, a 9ª alteração ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 2 folha(s), assinados e rubricados pela Câmara 

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

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

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

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

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

5.1 – Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime geral – para aquisição de serviços de 

receção/portaria para o edifício administrativo e armazéns gerais do Município de Vagos --------------------- 

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 dois votos contra dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e um voto de abstenção do senhor Vereador eng.º 
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João Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

aquisição de serviços de receção/portaria para o edifício administrativo e armazéns gerais do Município de 

Vagos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.2 – Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime geral – para aquisição de serviços na área de 

biblioteca e documentação ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 dois votos de abstenção 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 na área de biblioteca e documentação ------------------------------ 

Os senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues 

apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“O contrato para a aquisição de serviços na área da biblioteca e documentação, para o prazo de 12 meses, está 

bem fundamentado e cumpre todos os preceitos legais. No entanto, quem vai prestar o serviço é uma pessoa em 

nome individual. No novo código contributivo da Segurança Social é dito que: para empregadores passa a 

haver a obrigatoriedade de pagamento de uma taxa de 5% sobre 70% do valor pago pela prestação de serviços, 

sempre que o trabalhador tiver mais de 80% dos seus rendimentos com origem nessa entidade. 

Face ao exposto, muito embora não possamos afirmar, que o prestador não vai ter outros rendimentos pela 

prestação de serviços a outras entidades, como medida cautelar justificava-se que se tivesse acrescentado ao 

custo previsto, +3.5%.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.3 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – para aquisição de serviço de 

animação de rua de Natal ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 três votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, dar 
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parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - para aquisição de serviço de animação de 

rua de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5.4 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – para aquisição de serviço de 

certificação da lista de pagamentos da 2ª tranche do PAEL ------------------------------------------------------------ 

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 dois votos de abstenção 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 simplificado - para aquisição de serviço de certificação da lista de pagamento da 2ª tranche do 

PAEL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO DE CALÇADA À PORTUGUESA ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do Centro Social e Paroquial de Calvão, com registo de entrada nesta Câmara em 25 de 

outubro de 2013, a solicitar a colaboração dos serviços da Câmara Municipal, para o fornecimento e 

colocação de 395 m2 de calçada portuguesa; ----------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor secretário do GAV (Gabinete de Apoio à Vereação), engº Bruno Rocha, de 12 de 

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

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 18 de novembro de 2013. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para assunção de compromisso. ----- 

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

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

7 – RECONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA DE CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS ---------- 

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

• Ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, refª 64-P/2009; ----------------------------------------------- 

• Email, enviado pela senhora Cláudia Lopes, em 08 de julho de 2013; ----------------------------------------- 

• Informação do senhor secretário do GAV, engº Bruno Rocha, de 15 de novembro de 2013; --------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 18 de novembro de 2013. ------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos adicionais. ----- 

Deve o GAV (Gabinete de Apoio à Vereação), proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -- 

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

8 – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DUNAR, ATRAVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO 

DUNAR ENTRE A COSTA NOVA E MIRA, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO DA POLIS LITORAL 

RIA DE AVEIRO – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – RATIFICAÇÃO ------------------------- 

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

• Plano de Sinalização Temporário, enviado pela Polis Litoral Ria de Aveiro, em 14 de novembro de 

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

•  Informação do senhor CDGI, engº Jorge Almeida, de 18 de novembro de 2013, que a seguir se 

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

“Não vejo inconveniente na aprovação do plano referido em epígrafe, desde que a circulação das 

viaturas a sul da Praia do Areão seja efectuada utilizando a EF1 e a EM 591, evitando assim o uso da 

Ponte do Areão. Junto em anexo um exemplar do P.S.T..”; ------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 18 de novembro de 2013, que igualmente se 

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

“Ponto 1 - Aprovar com a condição referida. Ponto 2 - Notifique-se. Ponto 3 - À Reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno. -- 

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

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

9 – RECEÇÃO DE ÓLEOS MINERAIS – PROPOSTA DE PROTOCOLO --------------------------------------- 

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

• Informação da empresa Sogilub – Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 01 de 

novembro de 2013, dando a conhecer a sua atividade e anexando Minuta de Protocolo; -------------------- 

• Informação do senhor CDGI, engº Jorge Almeida, de 25 de novembro de 2013; ----------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 25 de novembro de 2013. ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – PROCESSO DISCIPLINAR Nº 001/2013 ---------------------------------------------------------------------------- 

Presente o relatório final apresentado pelo instrutor, eng. António Castro, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais, relativamente ao processo disciplinar n.º 001/2013 mandado instaurar 
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por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 4 de julho de 2013. -------------------------------------- 

Atendendo ao teor e às conclusões que se extraem do relatório final; tendo em consideração o princípio da 

equidade, por força da pena aplicada no último processo disciplinar instaurado por esta Câmara Municipal; tendo 

ainda em consideração que este é o primeiro procedimento ao funcionário em causa e em respeito ao seu 

desempenho e ao seu percurso profissional; e tendo, por último, em consideração o relevo e a importância da 

eficácia da gestão dos recursos humanos no contexto da nossa organização. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos de abstenção dos senhores Vereadores dr.ª Maria do 

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

proposta do instrutor, aplicar a pena de multa, correspondente a 485,00 € (quatrocentos e oitenta e cinco euros), 

de acordo com a conjugação do n.º 2 do artigo 10.º e dos artigos 15.º a 18.º, todos do Estatuto Disciplinar dos 

Trabalhadores que exercem Funções Públicas, anexo à Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro. --------------------------- 

Os senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues 

apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Este processo julga os fatos ocorridos num determinado intervalo de tempo, relativos ao comportamento de um 

funcionário, aplicando-lhe uma sanção compatível com as infrações provadas e aceites pelo visado, que lhe é 

mais favorável. Existe no entanto uma grande probabilidade de os comportamentos que deram origem a este 

processo, ocorrerem de novo, obrigando a novo processo muito em breve. Pelo exposto, urge endereçar este 

caso de uma forma diferente, que se seja porventura mais benéfico para o funcionário e para a instituição. A 

gestão adequada dos recursos humanos é um processo chave nas organizações. Se assim não for, perdemos 

todos.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Recursos Humanos da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

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

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

• Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de novembro de 2013, que a seguir se 

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

“Proposta 

Data: 28-11-2013 

Para: Reunião de Câmara 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por PMAAD,  

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, Anexo 1 – 
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Critérios e Subsídios do Subprograma 1; 

3.  Os apoios consagrados no Subprograma 1 – Apoio ao Desenvolvimento da Prática Desportiva 

Regular; 

4.  Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 1 do artigo 14º; 

 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir às diversas 

Associações os seguintes subsídios: 

 

Nome Associação Subsídio a atribuir 

Allways Young 2 055,75 € 

Associação BETEL – Núcleo de Desporto 4 098,00 € 

Associação Desportiva de Vagos 46 763,00 € 

Associação dos Amigos do Colégio de Calvão 16 773,00 € 

Clube de Natação de Vagos 4 360,00 € 

Futebol Clube Vaguense 9 348,50 € 

Grecas 20 414,00 € 

Grupo Desportivo de Calvão 13 981,00 € 

 

Fazem parte integrante desta informação os anexos com as matrizes de cálculo, para apuramento dos 

valores de subsídios a atribuir.  

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

O Presidente da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.)”; ------------------------------------------------------------- 

• Informações de Compromisso, de 03 de dezembro de 2013. ----------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior aprovar a atribuição dos subsídios de acordo com a proposta supra. --------------------------- 

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto: -------------- 

“Sem pôr 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.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Antes de se entrar na discussão e votação do ponto seguinte da Ordem do Dia, os senhores Vereadores, eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior ausentaram-se da sala de reuniões, por 

estarem impedidos de participar na votação. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO DE PARCERIA – ANO LETIVO 

2013/2014 – ADENDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 25 de novembro de 2013; ----------- 

• Minuta da Adenda ao Protocolo de Parceria; ----------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 25 de novembro de 2013. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo de Parceria e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. --------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Os senhores Vereadores, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

regressaram à sala de reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 – EMPRESTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE € 500.000,00 (QUINHENTOS MIL 

EUROS) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Propostas dos bancos BPI, CGD e Santander Totta, 3 dos 5 bancos consultados; ---------------------------- 

• Informação de análise de propostas, subscrita pelos senhores CDF, dr. Nuno André e técnica superior, 

Elsy Regalado, de 29 de novembro de 2013, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 

“No dia 29 de Novembro de 2013, pelas 17h00m, reuniram-se os funcionários desta autarquia, Luís 

Nuno Rodrigues Fernandes André e Elsy Martins dos Santos Regalado, para proceder à análise das 

propostas apresentadas para a contração de um empréstimo bancário de curto prazo até ao montante 

de 500.000,00 €, nos termos dos ofícios-convite datados de 13 de Novembro, tendo-se verificado o 

seguinte: 

1) Foram consultadas as seguintes instituições: Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo, BANIF e Banco Santander Totta; 

2) Apresentaram propostas a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Santarder Totta nas seguintes 

condições: 

Banco Santander Totta 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima superior acrescida de 

spread de 4,0% no caso de domiciliação da transferência das verbas do IMI ou do 

FEF, ou de 4,5% no caso de não domiciliação. 
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• Comissões: Isenção de todas as comissões, sujeitando-se o município às clausulas 

standar de contratação de crédito e contrato de abertura de conta. 

Caixa Geral de Depósitos 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual mais 

próxima acrescida de spread de 3,45%.  

• Comissões: Sem comissões. 

3) O Banco BPI respondeu que não apresentavam proposta; 

4) As restantes instituições não apresentaram qualquer resposta. 

Face ao exposto, propõe-se a contração do empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos nas 

condições apresentadas. 

As respostas ficam anexas à presente informação. 

Vagos, 29 de Novembro de 2013. (Luís Nuno Rodrigues Fernandes André), (Elsy Martins dos Santos 

Regalado).”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2013. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação do empréstimo à Caixa Geral de 

Depósitos, nas condições apresentadas e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato 

respetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

14 – EMPRÉSTIMO – QUADRO/BEI – BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO – ATÉ AO 

MONTANTE DE € 466.357,57 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E 

CINQUENTA E SETE EUROS E CINQUENTA E SETE CÊNTIMOS) ------------------------------------------- 

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 29 de novembro de 2013, enquadrando o empréstimo em 

análise com a situação financeira do QREN para a obra do Centro Escolar de Fonte de Angeão; ---------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de 29 de novembro de 2013. ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não avançar com o pedido de contratação deste empréstimo. -- 

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

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

15 – VOA – VAGOS OPEN AIR --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 28 de novembro de 2013, que a seguir se 

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

“Proposta 

Data: 28-11-2013 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/13, de 4 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

Para: Reunião de Câmara 

              Assunto: Vagos Open Air 

             Considerando: 

1. A responsabilidade do Município de Vagos na criação de condições para apoio na realização do 

Festival Vagos Open Air; 

2. A promoção e visibilidade que o Vagos Open Air proporciona ao concelho de Vagos; 

3. A importância que este evento representa para a economia local; 

4. O Protocolo celebrado em 02 de Janeiro de 2013, entre o Município de Vagos a Prime Artists; 

5. Que a cláusula quarta do Protocolo estabelece a forma como a comparticipação financeira do 

Município de Vagos é disponibilizada; 

6. Que a edição de 2013 do Festival, em virtude da situação económica atual, registou um défice ao 

inicialmente previsto em orçamento; 

7. A necessidade de alcançar uma estabilidade financeira que permita um aumento qualitativo do 

cartaz do Festival para futuras edições; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal, delibere no sentido de rever a cláusula quarta do 

Protocolo entre o Município de Vagos e a Prime Artists, Lda., introduzindo um reforço financeiro, 

traduzido na seguinte configuração: 

� até Junho de 2014   30.000,00 € 

� até Junho de 2015   25.000,00 € 

� até Junho de 2016   25.000,00 € 

              O Presidente da Câmara, (Silvério Regalado, Dr.)”.; ------------------------------------------------------------ 

• Protocolo de Colaboração nº 1/2013; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Orçamento de Produção – Vagos OpenAir 2013. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º Mário dos 

Santos Martins Júnior, rever a cláusula quarta do Protocolo entre o Município de Vagos e a Prime Artists, Ldª, 

de acordo com a proposta supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto: ----------- 

“Defendo que a Câmara Municipal só se deve comprometer com a melhoria das condições financeiras do Vagos 

Openair para 2014 (+12.500,00€), já que as más receitas em 2013 podem ter tido a ver com o fator de mudança 

de local. Este como outros eventos devem ser objeto de apresentação de contas rigorosas que devem ser 

avaliadas pelos competentes serviços da Câmara Municipal, com vista a avaliar da necessidade ou não de 

apoio  e no caso de necessidade, a sua dimensão. Devem também ser avaliados pela Câmara Municipal os 

impactos dos eventos na economia local, para melhorar a qualidade das suas decisões sobre os apoios a 

conceder". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/13, de 4 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA NO CRUZAMENTO DA EN 334, COM A RUA PRINCIPAL 

(COVÃO DO LOBO) – PROC.º 6.2.2 – 05/2002 – RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------- 

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

• Comunicação da empresa adjudicatária E.M.P. – Construções Eduardo Marques Pais & Filhos, Ldª, de 

31 de agosto de 2013, a solicitar auto de receção definitiva da obra, bem como restituição de valores de 

cauções retidas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, datado de 22 de novembro de 2013; ---------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, engº José Silvestre, de 22 de novembro de 2013; --------------------------- 

• Parecer do CDGI, engº Jorge Almeida, de 25 de novembro de 2013; ------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de novembro de 2013. --------------------------- 

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

• Homologar o Auto de Receção Definitiva; ------------------------------------------------------------------------- 

• Que a DF restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e promova pela forma própria, a 

extinção da caução prestada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – PROC.º DEU – E02/2010 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação da empresa adjudicatária Ferreira - Construção, S.A., justificando o atraso dos trabalhos e 

a solicitar prorrogação do prazo da empreitada; ------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, engº José Silvestre, de 22 de novembro de 2013; --------------------------- 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 26 de novembro de 2013, que a seguir se transcreve: ------------- 

“Srª. Vereadora Sara Caladé: 

Concordo que seja concedida a prorrogação de prazo graciosa até 11/12/2013 face ao parecer 

jurídico, datado de 24/10/2013, para uma situação análoga e que anexo.” (Parecer jurídico – “Exmo. 

Sr. Presidente da CMV- Na presente situação constata-se que não há negligência por parte do 

empreiteiro. Anote-se que na informação agora em apreço (15.10.2013) são os próprios técnicos da 

C.M.V. a reconhecer que os “(…) assuntos pendentes não são responsabilidade da entidade executante 

(…)” Para além disso, tais assuntos pendentes obstam ao normal andamento das obras por parte do 

empreiteiro. Assim, por interpretação analógica do artº 374º do CCP, não vejo inconveniente em 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/13, de 4 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

deferir o ora solicitado, conforme é sustentado na informação técnica de 15/10/2013. À consideração 

superior. P. Samagaio. 24/10/2013”). ------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 26 de novembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo, a titulo gracioso, de acordo 

com a informação técnica supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----- 

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

Quando eram onze horas e cinquenta e cinco minutos, ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, 

Maria Dulcínia Martins Sereno, pelo que as deliberações que seguem não contaram com a participação da 

senhora Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – EDUARDO MANUEL SANTOS LOURENÇO – PONTE DE VAGOS – PROC.º 27/11 – 

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

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

• Informações do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 19 e 27 de novembro de 2013; ------------------ 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 20 de novembro de 2013; ---------------------- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 27 de novembro de 2013; ---------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de novembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação, face ao disposto no nº 3 do artigo 6º, 

do RMUE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – CONSTROÍLHAVO, IMOBILIÁRIA, S.A./BIARRITZ, IMOBILIÁRIA, S.A. – PRAIA DA 

VAGUEIRA – LOTEAMENTO URBANO N.º 19/87 -------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento apresentado pela Biarritz, Imobiliária, S.A., de 22 de outubro de 2013, solicitando que 

certifique: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Que o terreno atualmente não tem alvará de loteamento; ------------------------------------ 

� Que não se encontra em curso nenhum projeto de loteamento em nome da proprietária 

Biarritz, S.A.; -------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/13, de 4 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

• Informação das técnicas superiores, eng.ªs Ana Cláudia e Guida Caniceiro, de 20 de novembro de 2013;   

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 26 de novembro de 2013, que a seguir se 

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

“EXMA. SENHORA CDGU 

Data: Vagos, 26 de novembro de 2013 

Assunto: Processo de Loteamento 19/87. Biarritz – Imobiliaria, S.A. 

Analisados os documentos constantes do processo administrativo agora em causa afigura-se-me que o 

procedimento de alteração ao loteamento nº 19/87 caducou. Assim, encontra-se ainda na ordem 

jurídica o alvará de loteamento nº 19/87, que acabou por não ser alterado. Mais sou de parecer que a 

Câmara Municipal de Vagos deve retificar a sua deliberação de 18/06/2013 devido a um manifesto 

lapso de escrita, pois, deve constar na mesma, não a intenção de declarar a caducidade do 

procedimento em apreço, mas sim, efetivamente, a sua caducidade. Na verdade, o parecer jurídico que 

suporta tal deliberação indica expressamente que o procedimento deve ser declarado caducado, e não 

declarar meramente a sua intenção, pois, tal facto já ocorrera anteriormente, ou seja, em março de 

2013 por despacho do Sr. Presidente da CMV. Em conclusão, o terreno em causa encontra-se situado 

em alvará de loteamento (nº 19/87) sendo que, presentemente não se encontra em curso nenhum projeto 

de loteamento em nome da empresa Biarritz Imobiliária, S.A.. Este o meu parecer, s.m.o. Pedro 

Samagaio-Jurista”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 27 de novembro de 2013; ---------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de novembro de 2013. --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o terreno em causa se encontra situado no alvará 

de loteamento n.º 19/87 e que, presentemente, não se encontra em curso nenhum projeto de loteamento em nome 

da empresa Biarritz, Imobiliária, S.A., tudo de acordo com o parecer jurídico, supra. ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

Assistente Técnica, que a redigi, tendo terminado a reunião às doze horas e seis minutos. ---------------------------- 

 

 


