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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 2/2015, de 22 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e dois de janeiro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e dois minutos, no edifício 

da Câmara Municipal 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 e com a 

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

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A senhora Vereadora, drª Maria do Céu referiu sete questões, a saber: 

 Manifesta a sua apreensão pela gravidade das recomendações feitas pelos senhores inspetores 

no relatório IGF, e roga a este executivo que cumpra o que relatório recomenda, em beneficio do 

Município. A inspeção respeita a uma altura em que o senhor Presidente tinha um cargo importante no 

executivo. Aconselha a ler bem as recomendações para que não se continue a lavrar nos mesmos vícios; 

 O ponto de situação da biblioteca; 

  Saber o ponto de situação da Escola da Parada; 

 Das Estradas do Sul do concelho, uma vez que esteve a rever as reuniões que se fizeram. Foi dado 

a conhecer, à Câmara, que o empreiteiro ficou de apresentar um plano de trabalhos, abrir uma vala 

da Rua do Mar e uma microfilmagem para saber se era, ou não, necessário o levantamento do 

pavimento. Não tem memória de ter sido dado algum conhecimento a esta Câmara destes 

desenvolvimentos;  

 Se foi implementada alguma monitorização sobre as descargas feitas na vala da floresta; 

 Sobre as Folsas Novas;  

 Sobre o Passadiço sobre a Ria. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues colocou duas questões: 

 Do ponto de vista do Centro 20/20, que programas operacionais estão abertos? 

 Do ponto de vista da Câmara Municipal, que projetos estão a ser elaborados para nos 

candidatarmos aos eventuais programas operacionais que estão abertos ou, que vão abrir num 

futuro próximo? 

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

A senhora Vereadora Sara Caladé esclareceu: 

 Sobre a Biblioteca foi realizada uma vistoria com vista à receção provisória.  Havia situações que 

o empreiteiro ficou de corrigir. Os técnicos da Câmara consideraram não existirem condições para 

a receção provisória, tendo sido marcada nova vistoria, ainda este mês, para efeitos de receção da 

mesma; 

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

O senhor Presidente da Câmara informou: 

 Em relação à Escola da Parada estamos a articular com o Agrupamento de Escolas e com a Fábrica 

da Ciência para que, quando abrir possa ser utilizado de forma permanente pelas escolas, 

colocando um professor que será responsável pelo projeto. Entrará em funcionamento logo que se 

faça uma reparação na parte exterior. 

 As descargas da vala da floresta estão a ser monitorizadas pela SimRia. Já fez um alerta junto dos 

responsáveis. Mais informou que em relação às Estações Elevatórias na Praia da Vagueira estão a 

articular com a Adra para que sejam efetuadas determinadas intervenções;  

 Folsas Novas - o empreiteiro continua em obra; 

 Na Quinta do Ega existiram alguns prejuízos nos caminhos circundantes na encosta e a Câmara 

Municipal entendeu que o projeto das águas pluviais estava mal e articulou com a Pólis e o 

projetista reunir para resolver algumas dessas questões. 

 Estradas a Sul do concelho. A senhora Vereadora fez uma serie de confusões, da vala da Rua do 

Mar, da microfilmagem que é feita para ver se o sistema de drenagem de águas residuais, está em 

condições ou não. Caso os trabalhos  não estejam bem executados é necessária esta microfilmagem 

para confirmar a necessidade do levantamento do piso. Foram tapadas todas as valas, sendo que o 

resultado final não foi o melhor. Tem consciência que, em alguns casos, não há grandes 

responsabilidades a imputar ao empreiteiro porque as estradas já estavam em más condições. 

Outros casos existe grande responsabilidade do empreiteiro. Apesar disso, mais tarde ou mais cedo 

será necessário um grande investimento para fazer a nível de pavimento, assim como noutros 

locais do concelho; 

 Sobre o Relatório da IGF, o senhor Presidente acha incrível como é que a senhora Vereadora dr.ª 

Maria do Céu consegue fazer uma leitura completamente deturpada do documento, utilizando mais 

uma vez, aquilo já foi reprimido pelos vaguenses que é a mentira, nomeadamente quando diz que 

o relatório é gravíssimo. O relatório faz recomendações e só uma se poderia considerar, pelo teor 
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que apresenta, de alguma gravidade. Tem a ver com a falta de pagamento de taxas, assunto que já 

está resolvido. A senhora Vereadora quer discutir este assunto novamente aqui numa reunião 

pública. Não tem problema em discuti-lo porque faz todos os possíveis para que a gestão 

autárquica seja marcada pela transparência, rigor e verdade. 

 A senhora Vereadora mente quando quer associar o nome do Presidente a um relatório onde até 

algumas das áreas que eram do seu Pelouro naquela altura foram analisadas e o seu nome não 

consta do presente relatório. Por isso entende que nem sequer vai rebater mais alguma critica da 

senhora Vereadora, pois os vaguenses já lhe responderam. 

               Quanto ao relatório: 

        - Sim, é verdade, que tem algumas coisas para melhorar; 

 - Sim, é verdade, que muitas das recomendações que constam no relatório já estão em 

implementação; 

 - Sim, é verdade, que tem um longo caminho a percorrer porque, infelizmente, nesse relatório 

ainda constam situações do tempo do CDS. Esperando que até ao final deste mandato senão todas, 

a grande maioria das situações estejam resolvidas. 

 Quanto às questões do senhor Vereador João Domingues, o senhor Presidente acha-as importantes 

e relevantes para o futuro do concelho e esclareceu: 

Sobre o Centro 20/20 saiu um aviso de abertura para equipamentos de comunicação de proteção 

civil. De resto a única coisa que abriu foi para as empresas. 

Estão a ser desenvolvidos alguns projetos, nomeadamente a elaboração de um plano para 

regeneração urbana. Inicialmente a versão era de não existir dinheiro para o efeito, e numa segunda 

fase todos os municípios teriam de apresentar uma ARU - Área de Regeneração Urbana. Cada vez 

que existem reuniões as coisas mudam e não tem sido fácil. Portanto por agora ainda paira um 

pequeno ponto de interrogação sobre esta matéria. -------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de janeiro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 418.048,53€ (quatrocentos e dezoito mil, quarenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos).  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), e da Divisão de 

Gestão Urbanística, no período de 02 a 16 de janeiro, ambos do ano 2015, cuja relação discriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  

4.1. RETIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO Nº 16 DE 2014 -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas 

aprovou a retificação da 16ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2014. ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS ARMAZÉNS 

MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de 

Estado de 2015, deliberou, por maioria, com a abstenção  da  senhora Vereadora  drª Maria  do Céu  Pereira  
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Sarabando Marques  dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – para aquisição de 

serviço de projeto de execução de requalificação dos armazéns municipais. -------------------------------- 

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GIRATÓRIA, COM OPERADOR NO ÂMBITO DA 

PROTEÇÃO CIVIL ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de 

Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime 

geral – para aquisição de serviços de giratória, com operador no âmbito da Proteção Civil. ------------- 

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

Declaração de voto: A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques declarou “Voto 

favoravelmente no pressuposto de que esta Câmara Municipal assumiu o compromisso de, em ajustes 

futuros, sejam convidadas outras entidades, por forma a que não sejam somente estas duas empresas a 

alternarem entre si a prestação de serviços de giratória ao Município de Vagos” ----------------------------- 

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO PARA 

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO FUNDO DOCUMENTAL DA NOVA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do Orçamento de 

Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime 
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geral – para aquisição de serviços de na área de biblioteca e documentação para acompanhamento e gestão 

do fundo documental da nova biblioteca municipal. ----------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques declarou: 

“Voto favoravelmente somente para não inviabilizar que a Câmara Municipal possa beneficiar dos apoios 

comunitários para equipar a Biblioteca, pese embora entenda que a situação relativa à contratação da 

Bibliotecária há muito deveria estar resolvida, tanto mais que o vínculo com esta profissional se prolonga 

há largos anos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: O senhor eng.º João Manuel da Cruz Domingues e o senhor eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior declararam: 

“Quanto à forma de contratação de serviços, se tenha em conta o acrescento das duas propostas seguintes: 

1. Que exista no final de cada tarefa um termo de aceitação, que deverá ser assinado pelo fornecedor e 

pelo representante do cliente (CMV); --------------------------------------------------------------------------------  

2. Que o modo de pagamento de cada tarefa seja feito em tranches, dando como exemplo, uma percentagem 

contra a adjudicação, outra percentagem a meio da tarefa, com a evidência de progressão das mesmas, e 

a percentagem sobrante no final da tarefa, contra o termo de aceitação” ---------------------------------------

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques subscreveu esta declaração. 

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

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – MINUTA DO “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTOS A 

TERCEIROS COM CHEQUES DO CLIENTE” ---------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato de Prestação de Serviço de Pagamentos a Terceiros com Cheques do Cliente 

a outorgar entre o Município de Vagos e o Banco Santander , que aqui se dá como inteiramente reproduzida 

para todos os efeitos legais e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------- 

 Informação do CDF, dr. Nuno André de 16 de janeiro de 2015: “De acordo com a proposta  inicial 

apresentada.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 16 de janeiro de 2015: “À Reunião da C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Prestação do Serviço 

de Pagamentos a Terceiros com Cheques do Cliente e autorizar o sr. Presidente da Câmara a outorgá-lo.  

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

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

8 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTOS COM SISTEMA DE 

PAGAMENTOS, GESTÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS ------------------------------------------------- 

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

  Contrato de Prestação de Serviços de Pagamentos com sistema de débitos diretos SEPA (CORE), 

a outorgar entre o Município de Vagos e o Banco Santander Totta, S.A. , que aqui se dá como 

inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

 Informação do CDF, dr. Nuno André de 16 de janeiro de 2015: “De acordo com a proposta inicial 

apresentada.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 16 de janeiro de 2015: “À Reunião da C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Prestação Serviços de Pagamentos 

Sistema de Débitos Diretos SEPA (CORE) e autorizar o sr. Presidente a outorgá-lo---------------------------- 

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

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

9 – REGULAMENTO DO CONCURSO “JOÃO GRAVE” – 2015 ------------------------------------------ 

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

  “Regulamento do Concurso Literário João Grave” que a seguir se transcreve:  

“Regulamento 

Secção I 

Introdução 

A Câmara Municipal de Vagos, enquanto promotora da Cultura Vaguense e parceira da Comunidade 

Educativa do Concelho, e a Rede de Bibliotecas de Vagos pretendem desenvolver um papel ativo, na 

promoção da escrita. O presente regulamento define as normas que regem o concurso  João Grave. 

Secção II 

Disposições Gerais 

Subsecção I 

Objeto 
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É objeto do presente Concurso incentivar a criação e divulgação literária em língua portuguesa, de e para 

a população escolar do concelho de Vagos. 

Subsecção II 

Objetivos 

O presente concurso tem como objetivos: 

 Desenvolver e consolidar competências de utilização eficaz da palavra escrita; 

 Incentivar a criatividade; 

 Estimular o envolvimento, efetivo, da população escolar; 

 Desenvolver e consolidar competências em diferentes vertentes literárias; 

 Valorizar e promover as diferentes formas de expressão escrita no Concelho de Vagos. 

Subsecção III 

Entidade Organizadora 

Promovem o presente concurso a Câmara Municipal de Vagos e a Rede de Bibliotecas de Vagos 

Subsecção IV 

Destinatário 

1. O presente concurso destina-se a toda a população escolar do Concelho de Vagos, sendo, a 

mesma, distribuída pelas seguintes categorias: 

1. Categoria A – Alunos da educação pré-escolar do Concelho de Vagos; 

2. Categoria B – Alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

3. Categoria C – Alunos do 2.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

4. Categoria D – Alunos do 3.º ciclo do ensino básico do Concelho de Vagos; 

5. Categoria E – Alunos do ensino secundário do Concelho de Vagos; 

2. Os participantes assumem o compromisso de conhecer e acatar todas as disposições do presente 

Regulamento. 

Subsecção V 

             Modalidades: prosa, poesia e ilustração. 

Prémios, Diplomas e certificados 

1. Os prémios a atribuir no Concurso “João Grave” para cada categoria são os seguintes: 

1. Categoria A – um prémio, patrocinado pela Câmara Municipal de Vagos, em livros, para 

o Jardim-de-infância vencedor, no valor de 150€; 

2. Categoria B – Ao vencedor da categoria, um prémio patrocinado pela Caixa de Credito 

Agrícola de Vagos no valor de 100€,  à Escola do vencedor, um prémio patrocinado pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

3. Categoria C – Ao vencedor da categoria, um prémio patrocinado pela Caixa de Credito 

Agrícola de Vagos no valor de 100€,  à Escola do vencedor, um prémio patrocinado pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 

4. Categoria D – Ao vencedor da categoria, um prémio patrocinado pela Caixa de Credito 

Agrícola de Vagos no valor de 100€,  à Escola do vencedor, um prémio patrocinado pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€; 
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5. Categoria E – Ao vencedor da categoria, um prémio patrocinado pela Caixa de Credito 

Agrícola de Vagos no valor de 100€, à Escola do vencedor, um prémio patrocinado pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 100€. 

2. Os alunos, residentes em Vagos, que frequentem escolas fora do Concelho serão integrados na 

categoria correspondente ao seu nível de ensino, ficando desde já determinado que não será 

atribuído prémio à escola que frequentam. 

3. A divulgação dos vencedores e a cerimónia de entrega dos prémios ocorrerá durante o mês de 

maio/junho em dia a definir e será publicado no portal da Rede de Bibliotecas de Vagos (rbv.cm-

vagos.pt), assim como, na página da Câmara Municipal de Vagos (www.cm-vagos.pt). 

4. Todos os premiados serão notificados, por escrito, nos três dias úteis imediatamente antecedentes 

à cerimónia de entrega dos prémios. 

5. Caso o Júri o entenda, poderão ser atribuídas menções honrosas em cada categoria do presente 

Concurso. 

6. Aos premiados será distribuído um diploma e a todos os concorrentes um certificado de 

participação. 

7. Os prémios patrocinados pela Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, a título individual, 

correspondem a um TABLET no valor aproximado de 100€ cada um. 

Secção III 

Disposições Específicas 

Subsecção I 

Entrega dos trabalhos 

1. Os trabalhos a Concurso deverão ser entregues, em mão ou via correio, até ao dia 17 de abril de 

2015. 

a) Em mão, na Câmara Municipal de Vagos, Rua da Saudade, durante o horário 

de expediente: segunda a sexta-feira, entre as 9:00 e as 16:00 horas; 

b) Via correio através de carta registada com aviso de receção, dirigida a: 

                        Concurso “João Grave” 

Câmara Municipal de Vagos 

Rua da Saudade 

3840-420 Vagos 

2. Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, ou enviados, em envelope fechado, contendo no 

seu exterior, apenas, a inscrição do pseudónimo no espaço destinado ao remetente 

(ver  Subsecção III). 

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de receção seja posterior à data limite para a entrega dos 

mesmos. 

Subsecção II 

Receção dos Trabalhos 

1. Os trabalhos entregues em mão, na Câmara Municipal de Vagos, serão numerados por ordem de 

chegada, na frente do concorrente. 

http://www.cm-vagos.pt/
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2. As propostas remetidas por correio, registadas com aviso de receção, serão numeradas com o 

número de entrada de correspondência respetivo. 

Subsecção III 

Tema e Condições de Participação 

1. Os trabalhos apresentados deverão estar subordinados ao tema: “ Luz e Sombra” 

2. Para cada categoria serão aceites trabalhos nas seguintes condições: 

1. Categoria A – Podem participar todos os Jardins-de-infância do Concelho, devendo a 

sua participação ser efetuada em grupo (nas modalidades – pequeno grupo ou grande 

grupo). O(s) texto(s) deverão ser produzidos pelas crianças, sendo transcritos pelo(a) 

Educador(a). 

2. Categoria B – Podem participar todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do 

concelho de Vagos, de forma individual. 

3. Categoria C – Podem participar todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico do 

concelho de Vagos, de forma individual. 

4. Categoria D – Podem participar todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico, de forma 

individual. 

5. Categoria E – Podem participar todos os alunos do ensino secundário ou profissional 

do concelho de Vagos, de forma individual. 

3. Para os trabalhos escritos, o texto deverá ter até 10 páginas A4 (incluindo ilustrações), com um 

espaçamento de 1,5 linhas, com tipo de letra “Arial”, tamanho 12. Os trabalhos deverão ser 

entregues num envelope fechado, identificado no exterior apenas com o pseudónimo, contendo, 

para além do texto em papel,  um CD (não regravável) contendo o texto original num ficheiro de 

formato Microsoft Word (.doc) ou Rich Text Format (.rtf). 

4. Entrega de trabalhos: os trabalhos devem vir acompanhados por um envelope fechado, contendo 

no exterior o pseudónimo e no interior a identificação do autor, com os seguintes dados: 

a) Nome; 

b) Data de Nascimento; 

c) Número de Telefone; 

d) E-mail; 

e) Morada; 

f) Nome da Escola; 

g)  Turma; 

h) Ano de Escolaridade. 

5. Os dados de identificação indicados no ponto anterior são obrigatórios, sendo que a sua omissão 

resultará na exclusão do concurso. 

6. No exterior de todos os envelopes deverá constar o pseudónimo com que se assinou o texto e a 

categoria  em que concorre. 

7. No trabalho não deverá constar nenhum elemento identificativo do autor, à exceção do 

pseudónimo, sob pena de exclusão do concurso. 
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Subsecção IV 

Do Júri 

1. O Júri de Seleção será composto por tês professores bibliotecários da Rede de Bibliotecas de 

Vagos, a bibliotecária municipal, por um representante  da área da Educação da Câmara 

Municipal de Vagos, um(a) coordenador(a) do departamento do pré-escolar (Agrupamento de 

Escolas de Vagos),  um coordenador do 1º ciclo do escolar ( Agrupamento de Escolas de Vagos) 

, um coordenador do 2º ciclo ( Professor de Português) proveniente do CDNSA, um coordenador 

representativo do 3ª ciclo / Secundário (Professor de Português) proveniente da EPADRV. 

2. Caberá ao Júri decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento. 

1. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

3. O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso os trabalhos não apresentem, 

na opinião do Júri, a qualidade necessária. 

4. Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo ao secretariado 

do Concurso a preservação do sigilo durante o processo de seleção dos textos. 

Subsecção V 

Apreciação dos Textos 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados, pelo Júri, quanto aos seguintes critérios de 

apreciação: 

 Adequação ao Tema Proposto; 

 Criatividade; 

 Originalidade; 

 Organização/composição 

Secção IV 

Direitos Intelectuais e de Utilização 

Subsecção I 

Direitos de Autor 

1. Só serão aceites trabalhos inéditos. 

2. O plágio, cópia ou uso indevido de obras conhecidas será punido com a desqualificação do 

trabalho a concurso. 

Subsecção II 

Direitos de Utilização 

Todos os trabalhos admitidos a Concurso, poderão ser utilizados, de forma gratuita, pela Câmara 

Municipal de Vagos em todas e quaisquer atividades futuras, encarregando-se esta de identificar os 

respetivos autores.” 

 Informação da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 16 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve:  

“ Remete-se, em anexo, ao presente documento, regulamento do concurso João Grave 2015, assim como, 

e-mail da Caixa de Credito Agrícola de Vagos. 
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Considerando que, o concurso João Grave contará, em 2015, com o apoio, da Caixa de Credito Agrícola 

Mútuo de Vagos, na atribuição dos prémios individuais,  a participação financeira da Câmara Municipal 

nesta iniciativa  será através da atribuição dos seguintes  prémios: 

Escalão A: 150€ cento e cinquenta euros, para aquisição de livros, ao jardim vencedor; 

Escalão B: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Escalão C: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor; 

Escalão D: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor 

Escalão E: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, à escola do vencedor 

Face ao exposto, propõe  que a Câmara Municipal de Vagos autorize a  atribuição dos  prémios supra 

descritos, assim como, a aprovação do regulamento do referido concurso. “ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 16 de janeiro de 2015: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento e atribuição dos referidos prémios 

para o concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

10 – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO IERA – 

INCUBADORA DE EMPRESAS DA REGIÃO DE AVEIRO – PÓLO DE VAGOS -------------------- 

Presentes: 

 Proposta de Regulamento de Funcionamento e de Gestão do IERA – Polo de Vagos, de janeiro 

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

 Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 14 de janeiro de  2015  “Exmo Sr. Vice Presidente: 

As alterações efetuadas encontram-se assinaladas. Do ponto de vista jurídico a presente proposta de 

regulamento afigura-se-me correta. Assim, deve a mesma ser aprovada em reunião de C.M. 

Posteriormente, e nos termos do art. 118º C.P.A. deve ser submetida a apreciação/discussão pública por 

30 dias. Decorrido tal prazo deve ser aprovado o Regulamento. Em seguida, e sob proposta da C.M. o 

mesmo tem de ir à Assembleia Municipal para ser aprovado, nos termos da alínea g) art.25º da Lei 

75/2013,de 12 de set.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice – Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 15 de janeiro de 2015: “À 

reunião de Câmara para aprovação da proposta de regulamento em questão.” --------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a presente proposta para proceder à abertura de 

um período de 30 dias para apreciação/discussão pública e remetê-la à Assembleia Municipal para posterior 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o Gabinete de Desenvolvimento Económico, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

11 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2 ª ADENDA: ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. --------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

12 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2 ª ADENDA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO 

LOBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. --------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

13 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2 ª ADENDA: COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. --------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

14 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL – 2 ª ADENDA: ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. --------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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15 – APROVAÇÃO DO “PAES – PLANO DE AÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL – 

PACTO DE AUTARCAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Plano de Ação para a Energia Sustentável; 

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes de 16 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: 

1. “Após análise do documento IrRADIARE disponibilizado, e tendo em atenção a base da sua 

génese, nomeadamente o facto de que os cenários propostos de evolução da procura 

energética para um horizonte temporal, que se encerra em 2030, foram calculados através 

de um modelo matemático que toma por base as projeções disponíveis, através de 

organizações internacionais e organismos públicos responsáveis por planeamento e estudo 

prospetivo, onde estas projeções se referem a variáveis macroeconómicas e demográficas, o 

mesmo parece-me ser um indicador interessante e fiável das possibilidades do Municipio de 

Vagos. 

2. Também, os cenários de intervenção apresentados, os quais combinariam, potencialmente, 

várias soluções de melhoria de eficiência, parecem-me ser credíveis, desde que se procure 

atingir objetivos de melhoria dos níveis de eficiência no consumo de energia e do aumento 

da penetração de renováveis.” 

 Informação do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, eng.º Paulo Sousa que a seguir se 

transcreve:  

“O Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Vagos, vem concretizar o 

compromisso assumido aquando da adesão do Pacto de Autarcas. Reflete o compromisso 

assinado para o Município de Vagos, naquilo que são as medidas operacionais a 

implementar, tendo em conta as metas traçadas pela estratégia de politica energética da 

união Europeia em matéria de redução das emissões de gases carbono num contexto de 

combate às alterações climáticas.” 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, eng.º Paulo Sousa de 16 de janeiro 

de 2015: “À reunião de Câmara juntamente com o parecer técnico.” -------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente plano  e remetê-lo à Assembleia  

Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – EMPREITADA RUA BANDA VAGUENSE – PROCESSO Nº 11/2008 - AUTO RECEÇÃO 

DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: 

 Requerimento da empresa PaviAzeméis, com o registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 

de setembro de 2014, a solicitar a receção definitiva da obra ” Rua Banda Vaguense” e libertação 

das cauções prestadas para garantia do Contrato de Empreitada; --------------------------------------- 

 Auto de receção definitiva de 28 de novembro de 2014; ------------------------------------------------- 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 05 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: 

“No seguimento da comunicação proveniente da empresa PAVIAZEMEIS, datada de 19 de 

setembro de 2014 e refª P/0833-14, com registo de entrada de 22 de setembro que se encontra em 

anexo, efectuou-se no passado dia 28 de novembro a vistoria para a Recepção Definitiva, 

conforme disposto no artigo 227º do DL 59/99 de 2 de março.  

Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que se junta em anexo o Auto de Receção Definitiva da empreitada em epigrafe, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior.” 

 Parecer do CDPP arq. Pedro Castro, de 11 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono da Obra receber  a obra a título definitivo face ao 

conteúdo do auto que se anexa.” ----------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de janeiro de 2014: “ À Reunião da  

C.M.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------- 

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS – 2013 - REALIZAÇÃO 

DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------- 

Presentes: 

 Requerimento da empresa PaviAzeméis, com o registo de entrada nesta Câmara Municipal em 23 

de outubro de 2014, a solicitar a receção provisória da obra ” Beneficiação de Arruamentos na 

Freguesia de Vagos” e libertação das cauções prestadas para garantia do Contrato de Empreitada;  

 Auto de receção provisória de 08 de outubro de 2013; --------------------------------------------------- 

 Auto de vistoria I para efeitos de liberação de caução, de 02 de dezembro de 2014; ---------------- 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 05 de dezembro de 2014, que a seguir se  

transcreve: 

 “No seguimento da comunicação proveniente da PAVIAZEMÉIS, datada de 22 de Outubro de 

2014 e refª P/0984-14, com registo de entrada de 23 de Outubro de 2014 que se encontra em 

anexo, efectuou-se no passado dia 2 de Dezembro a vistoria para a liberação parcial das cauções, 

conforme disposto no nº2 do artigo 4ºdo DL 190/2012 de 22 de agosto. 

Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que foi produzido o respectivo auto de vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada 

em epígrafe, que se encontra em anexo, a fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior. 

Caso superiormente seja autorizado, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor 

da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL nº 190/2012 de 22 de agosto.” 

 Parecer do CDPP arq. Pedro Castro, de 11 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Pode o Dono da Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução face ao conteúdo do 

auto que se anexa.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de janeiro de 2015:  “ À Reunião da 

C.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e com base no parecer técnico: ----------------------------- 

 Autorizar a liberação da caução indicada; ------------------------------------------------------------------ 

 Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º190/2012, de 22 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E AS 

PISCINAS – REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --- 

Presentes: 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 05 de dezembro de 2014, que a seguir se  

transcreve:  

“No seguimento da comunicação proveniente da PAVIAZEMÉIS, datada de 23 de Maio de 2014 

e refª P/504-14, com registo de entrada nº 3325 de 02 de Junho de 2014 que se encontra em anexo, 

efectuou-se na presente data a vistoria para a liberação parcial das cauções, conforme disposto 

no nº2 do artigo 4ºdo DL 190/2012 de 22 de agosto. 

Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que foi produzido o respectivo auto de vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada 

em epígrafe, que se encontra em anexo, a fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior. 

Caso superiormente seja autorizado, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor 

da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL nº 190/2012 de 22 de agosto.”                                                                                                                             

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 11 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé: Pode o Dono da Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução 

face ao conteúdo do auto  que se anexa.” ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de janeiro de 2015:  “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e com base no parecer técnico: 

• Autorizar a liberação da caução indicada; ------------------------------------------------------------ 

• Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – RUA DE CANTANHEDE/CIRCULAR – 1ª FASE – REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA 

EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 05 de dezembro de 2014, que a seguir se  

transcreve:  



 
 

Ata n.º 2/2015, de 22 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

“No seguimento da comunicação proveniente da PAVIAZEMÉIS, datada de 22 de Outubro de 

2014 e refª P/0984-14, com registo de entrada de 23 de Outubro de 2014 que se encontra em 

anexo, efectuou-se no passado dia 2 de Dezembro a vistoria para a liberação parcial das cauções, 

conforme disposto no nº2 do artigo 4ºdo DL 190/2012 de 22 de agosto. 

Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que foi produzido o respectivo auto de vistoria para efeitos de liberação de caução da empreitada 

em epígrafe, que se encontra em anexo, a fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior. 

Caso superiormente seja autorizado, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor 

da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL nº 190/2012 de 22 de agosto.” ----------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 11 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé: Pode o Dono da Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução 

face ao conteúdo do auto que se anexa.” ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de janeiro de 2015:  “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e com base no parecer técnico: 

• Autorizar a liberação da caução indicada; ------------------------------------------------------------ 

• Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º Nº 20/2008 – 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA --------------------------------- 

Presentes: 

 Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 12 de janeiro de 2015, que a seguir se 

transcreve:  

“No seguimento da comunicação proveniente da CONSTRUTORA PAULISTA, datada de 10 de 

dezembro de 2014 e refª 347/DC/2014, com registo de entrada de 12 de dezembro de 2014 que se 

encontra em anexo, efectuou-se na presente data a vistoria para a Recepção Definitiva, conforme 

disposto no artigo 398ºdo DL 18/2008 de 29 de janeiro. 

Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do empreiteiro, pelo 

que se junta em anexo o Auto de Receção Definitiva da empreitada em epígrafe, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior.” 
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 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 14 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé: Pode efetuar-se a Receção Definitiva da obra e gestão face ao conteúdo 

do auto de vistoria que se anexa.” --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de janeiro de 2015:  “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e com base no parecer técnico: 

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

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

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

6 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PEDIDO 

DE SUSPENSÃO DE OBRA E RECOMEÇO DOS TRABALHOS ----------------------------------------- 

Presentes: 

 Informação da fiscalização, engº André Nunes e Arcanjo Martins, de 08 de janeiro de 2015, que 

a seguir se transcreve:  

1. “É presente em anexo comunicação da entidade executante, empresa A.PIMENTA – 

Construções Lda., apresentada via correio, datada de 19 de Dezembro de 2014 e refª 138.14-

GC, com registo de entrada nº12690, datado de 26 de Dezembro de 2014, um pedido de 

suspensão de trabalhos em obra pelo prazo de 15 dias, por sua iniciativa, por motivo de falta 

de condições de trabalho porquanto não está autorizada intervenção em terreno particular 

junto, a fim de garantir a segurança dos trabalhos em obra, carecendo de decisão por parte 

do Dono de Obra sobre como proceder. 

2. Relativamente ao pedido formulado, considera a Fiscalização que o mesmo é válido, em 

virtude destes se prenderem com o disposto na alínea a) e b) do artigo 365º, do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), motivados pelo facto de que as fundações do muro de betão 

previsto estão previstas serem executadas, em parte, no terreno particular adjacente, não 

tendo sido dada autorização por parte do proprietário do terreno, bem como, tendo em conta 

a diferença de cotas (altura) assinalável entre o topo e a base do terreno a intervir, e os 

trabalhos a realizar, não se poderá realizar os mesmos em segurança sem que sejam retiradas 

terras do terreno adjacente, a fim de evitar o risco de aluimento de terras ou de soterramento. 

3. O empreiteiro comunicou por escrito a suspensão dos trabalhos, conforme referido no ponto 

1, dando cumprimento ao disposto no número 4 do artigo 366º do CCP. 

4. Foi estudada pela Fiscalização e Projectista a possibilidade de introduzir alterações ao 

projecto, bem como foi abordado o proprietário do terreno a fim de o mesmo autorizar a 

intervenção necessária. 
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5. Foi obtida a autorização do proprietário do terreno no passado dia 2 de janeiro de 2015, 

tendo sido a mesma transmitida de imediato à entidade executante, pelo que o estipulado em 

projecto será para cumprir. 

6. Pelos pontos anteriores, somos de parecer que pode o Dono de Obra autorizar a suspensão 

dos trabalhos, no período de 19 de dezembro de 2014 a 2 de janeiro de 2015 (inclusive), a 

que corresponderão 14 dias de suspensão, o que, no presente momento, para se formalizar a 

situação, se consubstancia no Auto de Suspensão de Trabalhos presente em anexo. 

7. Da mesma forma, e por os motivos de suspensão já terem sido ultrapassadas, conforme 

indicado no ponto 5, junta-se também no conteúdo o respectivo Auto de Recomeço dos 

Trabalhos. 

8. A obra encontrou-se assim suspensa por um período de 14 dias. 

9. Tendo em conta que o prazo de conclusão de obra previsto é o próximo dia 25 de janeiro, 

com esta suspensão, o mesmo passará para o dia 8 de fevereiro.” 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 09 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé: Concordo com a informação. Deverão os autos de Suspensão e Auto de 

Recomeço de Trabalhos serem submetidos à apreciação/decisão da CMV.” ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de janeiro de 2015:  “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: 

 Homologar o Auto de Suspensão e o Auto de Recomeço de Execução de Trabalhos; --------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO 

PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A --------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Informação dos técnicos superiores, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 15 de janeiro de 

2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 15 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Concordo, com a informação. À atenção do Sr. Vice Presidente.” ---------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 15 de janeiro de 2015: “À reunião 
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de Câmara”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a abertura do procedimento e remeter para 

publicação na 2ª Série do Diário da Republica. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando várias questões, a saber: 

 Reclama sobre os buracos existentes nas estradas em Vagos; 

 Informa que a casa da qual é proprietário e que se situa à beira da E.N. 109, treme quando passam 

viaturas pesadas. Solicita que tapem os buracos lá existentes. 

 Pergunta como é que pagamos uma coisa que não consumimos? Foi pagar a água da casa da sua 

cunhada, que se encontra ausente na França, no valor de dezanove euros, sem que esta tenha 

consumido algum metro cubico. Este pagamento é só referente a taxas. Sendo que entende ser um 

roubo. Na sua opinião existem instituições em Portugal que quem as está a sustentar somos nós o 

Povo. Não haverá forma da Câmara Municipal intervir?  

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos necessários.  

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e vinte e três 

minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 


