
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 1/13, de 2 de janeiro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 1/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE JANEIRO DE 2013 

 

--------- No dia 02 de janeiro de 2013, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores eng.º Mário dos Santos Martins 

Júnior, dr. Marco António Ferreira Domingues e dr. Silvério Rodrigues Regalado. Assistiu à reunião a senhora 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica as faltas à reunião dos senhores Vereadores profª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. -------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

 A Câmara Municipal não aprovou quaisquer atas. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Não houve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de janeiro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 40.978,53 € (quarenta mil, novecentos e setenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos). -------------- 

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

2 – FUNDOS PERMANENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------   

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia-a-dia se tornam necessárias satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes: ------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do srª. Vice-Presidente, profª Albina Maria Oliveira Rocha; --------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do sr. Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado; ---------------------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do sr. eng.º João José Resende Bio; -------------------------------------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor do Coordenador Técnico, sr. Amílcar de Oliveira Raimundo; -------------- 

• 1.000,00 € (mil euros), a favor da Coordenadora Técnica, srª. Maria Isabel de Figueiredo Miranda. ------ 

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

3 - DÍVIDA PASSIVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por conta do orçamento de 

2013 os encargos assumidos e não pagos na gerência do ano anterior. ---------------------------------------------------- 

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

4 - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DIVERSOS ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o sr. Vereador dr. Silvério Rodrigues Regalado, a 

fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, designadamente: ------------------------------------------- 

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transporte, ajudas de 

custo, horas extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; ------------------------------- 

2. Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; ----------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que 

constituem o Gabinete de Apoio Pessoal do sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como senhas 

de presença aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ------------------------------------------------- 

4. Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito 

às mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ------------------- 

6. Pagamento a diversas entidades por Operações de Tesouraria; -------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; ----------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ----------------------------------------------------------------------------------- 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Seguros efetuados pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CAFETARIA TOPS BAR – 

PRAIA DA VAGUEIRA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Rosa Maria Soares Cardoso de 10 de dezembro, requerendo horário de 

funcionamento, para que o seu estabelecimento, denominado “Cafetaria TOPS BAR”, sito na Praia da 

Vagueira, seja: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Todos os dias da semana das 09H00M às 02H00M dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até dia 31 de dezembro de 2013 

das 09H00M às 03H00M, igualmente dos dias seguintes. -------------------------------------------------------- 

• Despacho do sr. Vereador dr. Marco António Ferreira Domingues. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Vereador, até à entrada em vigor do 

Regulamento de Horários de Funcionamento do Município de Vagos. --------------------------------------------------- 

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

6 – PROJETO “CONSTRUINDO IGUALDADES” --------------------------------------------------------------------- 

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

• Despacho de Nomeação da Conselheira para a igualdade, datado de 17 de dezembro de 2012. ------------ 

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

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

7 – PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO ---------------------------------------------------------------------- 

Presente Plano em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

8 – PROVIDÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA POR MUNICIPIO DE VAGOS, FREGUESIAS DE 

FONTE DE ANGEÃO, PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da providência cautelar requerida pelo Município de Vagos e pelas 

freguesias acima indicadas, apresentada junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro. ----------------------- 

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

9 – CREDIT EN REGION – ALIENAÇÃO DOS LOTES GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA ------- 
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Presente comunicação do “Credite n Région”, com data de entrada na Câmara Municipal de Vagos em 20 de 

dezembro de 2012, solicitando prorrogação de prazo de mais 3 semanas para apresentação de garantia bancária. - 

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

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

10 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO: 

REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE ÍLHAVO E VAGOS, ÁREA 

DE RECREIO FLUVIAL DO CANAL DE MIRA, ENTRE A COSTA NOVA SUL E A VAGUEIRA ------ 

A Câmara Municipal deliberou retirar este assunto e agendar uma reunião extraordinária para o dia 8 de janeiro 

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

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

11 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO: 

REORDENAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE VAGOS, MARGENS DO RIO 

BOCO E CAIS DOS MOLICEIROS/FOLSAS NOVAS ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou retirar este assunto e agendar uma reunião extraordinária para o dia 8 de janeiro 

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

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

12 – POLIS LITORAL – RIA DE AVEIRO, S.A. - APROVAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO: 

PROTECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DUNAR, ATRAVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO 

DUNAR ENTRE A COSTA NOVA E MIRA ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou retirar este assunto e agendar uma reunião extraordinária para o dia 8 de janeiro 

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

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

13 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - 11.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16ª alteração ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

92.500,00 € (noventa e dois mil e quinhentos euros), documento constituído por 3 folhas, assinado e rubricado 

pela Câmara Municipal, 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 redacção do Decreto-Lei 

nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. ------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XAVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCESSO DIA – 

E01/2012 – JÚRI DO PROCEDIMENTO – ATA N.º 1 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------- 

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

• A ata n.º 1 do júri do procedimento, constituído pelos senhores, eng.º Jorge Almeida, arq. Pedro Castro 

e dr. Nuno André, datada de 14 de dezembro de 2012 e que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, pelas 15,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 16 de outubro de 2012, na sequência das Listas de Erros e 

Omissões apresentadas pelos interessados. 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação parcial dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se 

consubstancia no novo Mapa de Quantidades e na nova Peça Desenhada – EST 005. Os referidos 

documentos fazem parte integrante da presente Acta; 

2. Manter o Preço Base em 249.766,27€ (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis 

euros e vinte e sete cêntimos); 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 27/12/2012, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por 
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unanimidade, pelos membros intervenientes neste acto”. 

• O despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 14 de dezembro de 2012, que aprova a lista de 

erros e omissões e remete para a reunião da Câmara Municipal para ratificação; ----------------------------- 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – HELDER FILIPE TOMÉ GONÇALVES – SANCHEQUIAS/SANTO ANDRÉ DE VAGOS - 

PROCESSO Nº 69/12 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO, COMÉRCIO E MUROS ------ 

O sr. Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------------- 

“Tendo em consideração que a envolvente do lado nascente da rua onde o requerente propõe a construção é 

caracterizado maioritariamente por ocupações de estrema a estrema dos prédios e que a proposta do 

requerente se acha de acordo com os regulamentos e legislação aplicável, proponho a aprovação”. --------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar de acordo com a proposta supra. ------------------------- 

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

--------- 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 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo Presidente da Câmara e por mim 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezasseis horas e 

trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


