
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 3/13, de 15 de JANEIRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 3/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 DE JANEIRO  

 

--------- No dia 15 de janeiro de 2013, pelas quinze horas e vinte minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente dr.ª 

Albina Maria Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, eng. Mário Santos Martins Júnior, dr. Marco António 

Ferreira Domingues, dr. Silvério Rodrigues Regalado, dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a 

senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. ---------------------------------------------------------------- 

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

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15 horas e 20 minutos. ---------------------------------------------------------- 

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

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: ------------------------------------------------- 

• Ao início da presente reunião dos senhores Vereadores dr.ª Albina Rocha e dr. Paulo Ramos os quais vieram a 

comparecer mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. ----------------------------------- 

• À reunião da senhora Vereadora dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. ------------------------------------------------ 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a registar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – Nada a registar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS ------------------------------------------------------------ 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de 
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janeiro de 2013, o qual acusa um saldo em dinheiro de 40.378.14€ (quarenta mil trezentos e setenta e oito euros 

e catorze cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – VAGOS OPEN AIR - PROTOCOLO – MUNICIPIO DE VAGOS – PRIME ARTISTS – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de colaboração entre o Município de 

Vagos e a Prime Artists, Unipessoal Lda, outorgado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal em 2 janeiro 

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

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

Quando eram 15 horas e 23 minutos, o senhor Vereador, dr. Paulo César de Oliveira Ramos entrou na sala de 

reuniões. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação do senhor Vereador. ---

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

3 – ESTUDOS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS FREGUESIAS 

DE SANTA CATARINA, PONTE DE VAGOS, SANTO ANDRÉ DE VAGOS E GAFANHA DA BOA 

HORA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente, pelo senhor eng.º André Nunes, o Estudo para Redução do Consumo na Iluminação Pública nas 

freguesias de Santa Catarina, Ponte de Vagos, Santo André de Vagos e Gafanha da Boa Hora. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os estudos apresentados e solicitar a sua 

implementação à EDP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng.º Mário Martins congratulou-se por esta atitude de redução de despesa municipal quer 

nestas freguesias quer nas outras em que foi deliberado quer naquelas que venham a ser objeto deste mesmo 

estudo. Neste momento financeiramente difícil esperando a compreensão da população para esta situação. -------- 

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

4 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – SÉRGIO PEDRO ROCHA 

SARABANDO – “VERSUS CAFFÉ” – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 27 de dezembro de 2012 sobre o pedido formulado pelo senhor Sérgio Pedro 

Rocha Sarabando, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 458, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, 

para que o seu estabelecimento Snack – Bar e Café, sito no referido lugar, denominado “Versus Caffé”, esteja 

aberto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Todos os dias da semana, das 09:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 
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• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e véspera de feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ANTÓNIO DORINDO 

FERNANDES CLARO – “CENTRAL” – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vereador dr. Marco António 

Ferreira Domingues, datado de 02 de janeiro de 2013 sobre o pedido formulado pelo senhor António Dorindo 

Fernandes Claro, de Covão do Lobo, para que o estabelecimento de café e Snack-Bar “Central”, possa funcionar:  

• Todos os dias da semana, das 09:00 às 02:00 horas dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, e vésperas de feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas, igualmente dos dias 

seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – EDP – DISTRIBUIÇÃO E O MUNICIPIO DE VAGOS ---------------------------------------------------------- 

Presente o ofício nº 187/12/CA, datado de 21/12/2012, no qual a EDP Distribuição informa sobre a importância 

de uma estreita relação com a Câmara como condição para a EDP Distribuição cumprir o serviço público de 

eletricidade com níveis de desempenho comparáveis aos das nossas congéneres europeias mais cotadas, 

garantido a prestação de um serviço que responda às necessidades e anseios do Clientes. ----------------------------- 

A Camara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PINTURA DA IGREJA DE TABUAÇO – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE MATERIAL --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o ofício da Junta de Freguesia, datado de 13 de dezembro de 2012, no qual solicita o pagamento do 

material para a pintura da igreja de Tabuaço, apresentando fatura proforma nº 544/A, no valor de 1.518,46€. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este assunto para esclarecimentos adicionais. Mais 

deliberou entregá-lo ao senhor Vereador dr.º Silvério Regalado. ---------------------------------------------------------- 

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

8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL - PARA 

PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA RUA PADRE VICENTE MARIA DA ROCHA, VAGOS ------------ 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

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

9 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO - 

PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE “ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL” ------------------------- 
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O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

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

10 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 595 ------------------------------------------------ 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

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

11 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE MÉDIA TENSÃO – CENTRO ESCOLAR DE FONTE 

DE ANGEÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviços de média tensão – Centro Escolar de Fonte de Angeão. ------------------------------------------- 

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

12 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO – 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 

EM585 ENTRE EN333 E FONTÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

para aquisição de serviços de interligação de rede de iluminação pública – EM585 entre EN333 Fontão. ---------- 

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

13 – PARECER GENÉRICO FAVORAVEL À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação técnica, datada de 10 de janeiro de 2013, sobre o assunto supramencionado, a qual se dá 

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

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2013, deliberou, 

por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de serviços, nas 
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condições constantes da referida informação. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

14 – FUTEBOL CLUBE VAGUENSE – CEDÊNCIA DE ESPAÇO DESTINADO A BAR EXISTENTE 

NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------- 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------- 

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

15 – PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente o Protocolo entre a Câmara Municipal de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos – que tem por 

objeto proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento de estágio para a aluna Sara Patrícia 

Clementinho, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo. ---------------------------------------- 

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

Quando eram 16 horas e 28 minutos, a senhora Vereadora, prof.ª Albina Maria de Oliveira Rocha entrou na sala 

de reuniões. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e votação da senhora 

Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

(LPCC) E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS (CMV) ------------------------------------------------------------ 

Presente o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Vagos e a Liga Portuguesa Contra o Cancro – 

que tem por objeto a cedência de instalações localizadas na Rua Padre Vicente Maria da Rocha na vila de Vagos 

tendo em vista o desenvolvimento dos projetos de voluntariado. O Protocolo dá-se aqui como inteiramente 

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

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

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

17 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - 11ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS – RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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, retificar a 

16ª alteração ao orçamento do corrente ano e a 11ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. Documentos 

constituídos por 3 folhas, 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 
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de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da 

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

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

18 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

19 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 13 de dezembro de 

2012 a 09 de janeiro de 2013, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 

14 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

20 – PEDRO TOMÉ ROCHA – DESTAQUE ARTIGO 521 – MUNICIPIO DE VAGOS ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer que com a execução da Avenida Léon – Cidade 

Irmã, o prédio inscrito nas Finanças de Vagos, na freguesia de Vagos sob o artigo 521 rústico, deu lugar a duas 

parcelas hoje inscritas com os números 3704 e 3705, com as áreas respetivas de 2781 m2 (dois mil setecentos e 

oitenta e um metros quadrados) e 597 m2 (quinhentos e noventa e sete metros quadrados). Delibera ainda 

destacar no artigo 3704 uma parcela com 1816 m2 (mil oitocentos e dezasseis metros quadrados). Mais delibera 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar escritura de divisão do artigo 521 com o requerente ficando a 

Câmara Municipal com a parcela destacada com 1816 m2 (mil oitocentos e dezasseis metros quadrados) e o 

requerente com a área restante de 965m2 (novecentos e sessenta e cinco metros quadrados) e com o artigo 3705. 

Delibera ainda para os efeitos da respetiva escritura atribuir o valor de 50.000.00€ (cinquenta mil euros). --------- 

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

21 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – RECURSOS HUMANOS -------------------------------------- 

Presente a informação técnica do secretário da senhora Vice - Presidente, dr. Bruno Marques, datada de 10 de 

janeiro de 2013, onde propõe que se autorize a Câmara Municipal a proceder à contratação da prestação de 

serviços de 1 (um) técnico superior de Biblioteca e Documentação, até ao dia 31 de dezembro de 2013. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à contratação prestação de serviços 

proposta, até ao dia 31 de dezembro de 2013 ou em data anterior se o procedimento concursal em curso ficar 

concluído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22 – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA 

DE SERVIÇO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação da técnica superior de Serviço Social, dr. Lina Ferreira, datada de 09 de janeiro de 2013, 

onde propõe a celebração de novo contrato de prestação de serviços de assessoria na área de serviço social, com 

a técnica que já desempenha funções nesta entidade, pelo período de mais seis meses (fevereiro a julho), de 

acordo com o preceituado no nº 1 e alíneas a), c) e d) do nº 2 e nº3 e nº4 do artigo 35º da Lei 12-A/2008, de 27 

de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra, dos senhores vereadores eng.º Mário 

Martins e dr. Paulo Ramos, dar parecer favorável à celebração de novo contrato de prestação de serviços 

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

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

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

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

1 – RUA DA ALEGRIA – OCUPAÇÃO DE PARCELA PARA ALARGAMENTO – MARIA ARLETE 

DA ROCHA CONDEÇO E HORÁCIO MATEUS ----------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação técnica, prestada pela DSO, datada de 13 de dezembro de 2012, em sequência da 

deliberação da Câmara Municipal de 21 de agosto de 2012, (assunto nº 418/12, ata 20/12). ---------------- 

• Estimativa de custos respeitante aos muros de vedação a norte, em blocos de betão. ------------------------ 

• Estimativa de custos para muros vedação a sul em estacas de madeira e rede, por se tratar de uma área 

inserida na RAN (Reserva Agrícola Nacional). -------------------------------------------------------------------- 

• Planta identificativa, com descrição detalhada dos muros e alinhamentos. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar os orçamentos e remeter aos Serviços Financeiros para 

cabimentação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA “RUA DE 

CANTANHEDE/CIRCULAR – 1 ª FASE” -------------------------------------------------------------------------------- 

Presente despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, datado de 10 janeiro 2013, que a seguir 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Determina-se que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “Rua de Cantanhede / Circular – 1ª Fase”.----------------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

Ata n.º 3/13, de 15 de JANEIRO, da Câmara Municipal de Vagos 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 223.551,00 € (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e 

um euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que o Prazo de Execução seja de 3 meses; ------------------------------------------------------------------------------ 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 42 Dias; ------------------------------------------------------ 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; ----------------------- 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------- 

• Efectivos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – Eng. Jorge Almeida; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogal – Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); ------------------- 

Vogal – Dr. Nuno André. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Técnico Superior, Eng.º José Silvestre; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Coordenador Técnico, Mário Dinis. --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Secretário do Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assistente Técnica, Paula Sarabando, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador Técnico 

Carlos Leandro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes competências 

relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ---------------------------------------------------------------- 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; ------------------------------------------------- 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ---------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho supra. Os senhores Vereadores, eng. 

Mário Martins e dr. Paulo Ramos apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------- 

“ Sensibilização à Câmara Municipal para defender, um espaço lateral para a construção de estacionamento 

automóvel ao longo da via e aplaudimos a pista de bicicletas.” ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 – MARIA LURDES SIMOES COLCHETE FREITAS - PROCº Nº 58/10 – ESTRADA REAL – OUCA - 

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

• Requerimento 10952/12 de 05 de novembro. ----------------------------------------------------------------------- 
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Do exercício de direito de audiência prévia não resultaram novos factos que abalem a deliberação de 16 de 

outubro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do presente procedimento. ---------------- 

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

2 - VERA LUCIA RIBEIRO ROCHA – PROCº Nº 35/11 – RUA DA SENHORA – VAGOS ---------------- 

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

• Requerimento 11385/12 datado de 19 de novembro. -------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração o parecer jurídico e o facto de em sede de audiência prévia a requerente não invocar 

factos que obstem a decisão diversa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

presente procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – RECLAMAÇÃO DE JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS CONTRA AMÉRICO ROCHA FRADE - 

PROC.º Nº 2029/02 - RUA COMENDADOR JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – LOMBOMEÃO ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar da ordem de trabalhos e remeter ao jurista, dr. Pedro 

Samagaio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – DENÚNCIA DE OBRAS ILEGAIS – JOAQUIM PEREIRA MIRANDA E MARIA ANJOS 

MARQUES FIGUEIREDO - ESTRADA DA SENHORA – VAGOS ------------------------------------------------ 

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

• Exposição registada sob o nº 7284 de 4 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar para esclarecimentos adicionais. --------------------------- 

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

5 – JORGE MANUEL ALMEIDA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 12/12 – TRAVESSA DA RUA 

ARMANDO DOS SANTOS NETO – PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação 

técnica e na condição de caso se verifique o licenciamento da construção as infraestruturas constantes do parecer 

técnico estarem devidamente executadas até à emissão do alvará de licença de construção. --------------------------- 

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

6 – ARNALDO MANUEL PINHO SANTOS E MARIA GRAÇA MATOS GRÁCIO – LOTEAMENTO 

URBANO Nº 477/85 – VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de alteração apresentadas.------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim Carla 

Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 17 horas e 54 minutos. ------------------ 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

________________________________________ 

 

 

A ASSISTENTE TÉCNICA 

_________________________________________ 
 


