
 

 

No dia cinco de fevereiro de dois mil e catorze

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores, eng. João Paulo de Sousa

Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos 

Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora Assi

Sarabando Salvador. ----------------

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

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de

Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usaram da palavra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A senhora Vereadora, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé, para informar sobre três questões

levantadas na última reunião desta Câmara

• Estação Elevatória das Mesas;

A construção desta estação elevatória surgiu na sequência de um pedido da população, 

no sentido de terem saneamento. O local foi definido conjuntamente pela AdRA e pela 

Junta de Freguesi

Freguesia informou que não houve, até ao momento, nenhuma queixa ou reclamação. 

Por outro lado a Câmara Municipal irá monitorizar a qualidade da água da fonte. 

• Abatimento do Pontão 

Os serviços operacionais irão intervir para reparação da obra. 

• Biblioteca Municipal de Vagos

Quando houver informaçõ

Municipal.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2014, de 05 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta e seis minutos

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

, 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 

. Secretariou a reunião a senhora Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

união de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

éu Pereira Sarabando Marques, por motivos profissionais

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

hora Vereadora, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé, para informar sobre três questões

levantadas na última reunião desta Câmara, a saber: -----------------------------------------------------

Estação Elevatória das Mesas; --------------------------------------------------------------------

A construção desta estação elevatória surgiu na sequência de um pedido da população, 

no sentido de terem saneamento. O local foi definido conjuntamente pela AdRA e pela 

Junta de Freguesia, tendo em consideração razões de ordem técnica. A Junta de 

Freguesia informou que não houve, até ao momento, nenhuma queixa ou reclamação. 

Por outro lado a Câmara Municipal irá monitorizar a qualidade da água da fonte. 

Abatimento do Pontão da Fonte das Azorras; ---------------------------------------------------

Os serviços operacionais irão intervir para reparação da obra. -------------------------------

Biblioteca Municipal de Vagos; -------------------------------------------------------------

Quando houver informações mais concretas serão transmitidas a

, da Câmara Municipal de Vagos 
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minutos, no edifício 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos 

Paula Cristina Teixeira 

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

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

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

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

de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

, por motivos profissionais. ------------------- 

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

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

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

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

hora Vereadora, engª Sara Raquel Rodrigues Caladé, para informar sobre três questões 

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

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

A construção desta estação elevatória surgiu na sequência de um pedido da população, 

no sentido de terem saneamento. O local foi definido conjuntamente pela AdRA e pela 

a, tendo em consideração razões de ordem técnica. A Junta de 

Freguesia informou que não houve, até ao momento, nenhuma queixa ou reclamação. 

Por outro lado a Câmara Municipal irá monitorizar a qualidade da água da fonte. -------- 

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

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

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

ão transmitidas a esta Câmara 



 

 

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

2. O senhor Vereador, eng.º Mário dos Sa

assunto e afirmou que recebeu algumas reclamações. 

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

3. A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, para dar conta de uma situação de cariz 

social a ocorrer na Gafanha da Boa H

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

4. O senhor Presidente da Câmara, para dar nota de uma informação dad

passada reunião, respeitante 

a TMDP, foi criada no ano de 2013 aquando da alteração da Tabela de Taxas. O próprio 

Orçamento de 2014 incorpora uma verba 

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

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

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

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

Presente a ATA n.º 02/2014, de 22 de janeiro. 

Uma vez que o texto da mesma 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto 

novembro de 1963. -------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de 

em dinheiro de 44.155,26 € (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, teceu algumas considerações sobre o 

assunto e afirmou que recebeu algumas reclamações. ----------------------------------------------------

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

Maria Dulcínia Martins Sereno, para dar conta de uma situação de cariz 

social a ocorrer na Gafanha da Boa Hora e que envolve uma criança com paralisia; 

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

O senhor Presidente da Câmara, para dar nota de uma informação dada 

respeitante à TMDP – taxa municipal de direitos de passagem

a TMDP, foi criada no ano de 2013 aquando da alteração da Tabela de Taxas. O próprio 

Orçamento de 2014 incorpora uma verba com a receita desta taxa. ---------------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

ATA n.º 02/2014, de 22 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto - Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

a Tesouraria respeitante ao dia 04 de fevereiro de 2014, o qual acusa um saldo 

€ (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco euros

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

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

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

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

por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ntos Martins Júnior, teceu algumas considerações sobre o 

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

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

Maria Dulcínia Martins Sereno, para dar conta de uma situação de cariz 

ora e que envolve uma criança com paralisia; ---------------- 

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

 incorretamente, na 

assagem. Relembrou que 

a TMDP, foi criada no ano de 2013 aquando da alteração da Tabela de Taxas. O próprio 

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

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

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

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

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

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

por todos os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

euros e vinte e seis 

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

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

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

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

, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 



 

 

- O.P. nº. 79 - Pavi Azemeis - Pavimentações de 

de 50% do Auto nº 1 - Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos 

- O.P. nº. 137 - Ferreira - Construções S.A., no valor de 186.537,75 

Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatur

- O.P. nº. 138 - Ferreira - Construções, S.A., no valor de 2.632,89 

trabalhos de suprimento de erros e omissões nº 1 

- O.P. nº. 139 - Ferreira - Construções S.A., no v

de suprimento de erros e omissões nº 2 

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito 

período de 02 a 30 de janeiro

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO CONCELHO DE VAGOS, NA RÁDIO VAGOS FM

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 tod

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

de serviço de divulgação das atividades desenvolvidas no concelho de Vagos, na rádio Vagos FM

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

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

5.2 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAL -----------------------------------------------------------

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

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 
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Pavimentações de Azeméis, Lda., no valor de 15.204,18 

Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos - 2013. Fatura nº 130912

Construções S.A., no valor de 186.537,75 €, para pagamento do Auto n

Hora. Fatura nº 319; 

Construções, S.A., no valor de 2.632,89 €, para pagamento do Auto de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões nº 1 - Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatura nº 291

Construções S.A., no valor de 276,98 €, para pagamento do Auto de trabalhos 

de suprimento de erros e omissões nº 2 - Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatura nº 290

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

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

os no âmbito da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

a 30 de janeiro de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada a

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

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

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

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------

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

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

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO CONCELHO DE VAGOS, NA RÁDIO VAGOS FM ------------------------------------------------------

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 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável

serviço de divulgação das atividades desenvolvidas no concelho de Vagos, na rádio Vagos FM

Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

ÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DO BOLETIM MUNICIPAL EM JORNAL 

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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, Lda., no valor de 15.204,18 €, para pagamento 

2013. Fatura nº 130912; 

€, para pagamento do Auto nº. 24 - 

€, para pagamento do Auto de 

Hora. Fatura nº 291; 

€, para pagamento do Auto de trabalhos 

Hora. Fatura nº 290. 

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

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

da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

ada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

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

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 

os os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para aquisição 

serviço de divulgação das atividades desenvolvidas no concelho de Vagos, na rádio Vagos FM. -------- 

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

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

PUBLICIDADE DO BOLETIM MUNICIPAL EM JORNAL 

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

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 

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



 

 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto – regime geral – para aquisição de

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

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

5.3 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA 

DEFINIÇÃO ESTRATÉGICA DE COMUNICAÇÃO

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 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

definição estratégica de comunicação

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

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

5.4 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

DAS PISCINAS 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 faz

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

piscinas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o 

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

6 – SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------

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

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

7 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

7.1 – TÉCNICO SUPERIOR 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: 

“PROPOSTA 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

Recursos Humanos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Considerando a deliberação da Câmara Municipal, de 02 de agosto de 2011, a aprovar a proposta 

de abertura de procedimento concursal para Técnico Superior 
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, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável

aquisição de serviço de publicidade do boletim municipal em jornal local

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA VAGOS E 

GICA DE COMUNICAÇÃO ------------------------------------------

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 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de serviço de desenvolvimento da marca VAGOS e 

definição estratégica de comunicação. ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

DAS PISCINAS 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 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de controlo analítico da qualidade da água das 

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

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

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

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

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

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

S CONCURSAIS ---------------------------------------------------------------

TÉCNICO SUPERIOR – ÁREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

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

Considerando a deliberação da Câmara Municipal, de 02 de agosto de 2011, a aprovar a proposta 

de abertura de procedimento concursal para Técnico Superior – área de Engenharia de Recursos 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

publicidade do boletim municipal em jornal local. -- 

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

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

MARCA VAGOS E 

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

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 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de desenvolvimento da marca VAGOS e 

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

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

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

er parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de controlo analítico da qualidade da água das 

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

teor da presente deliberação. ----------------- 

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

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

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

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

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

ÁREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS – 

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

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

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

Considerando a deliberação da Câmara Municipal, de 02 de agosto de 2011, a aprovar a proposta 

área de Engenharia de Recursos 



 

 

Florestais, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara cessante, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. 

2. Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República, uma vez 

que não foram definidos pelo júri os cri

métodos de seleção. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Considerando que o júri não definiu os critérios, porque o senhor Presidente da Câmar

dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, informou os/a Senhores/a Vereadores/a, através de correio 

eletrónico, que a autarquia deveria reponderar sobre os procedimentos concursais em curso, não 

tendo o júri recebido qualquer informação sobre esta situação

4. Considerando que decorreram mais de dois anos desde a data da deliberação até à presente data, 

tendo havido diversas alterações decorrentes dos Orçamentos de Estado sobre a abertura de 

procedimentos concursais. ---------------------------------------------------------------------------------

5. Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. 

Proponho, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)

75/2013, de 12 de setembro, a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal

Vagos, 17 de janeiro de 2014. A Vereadora, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

este assunto e assim encerrar o procedimento

Deve a secção de Recursos Humanos da 

com o teor da presente deliberação

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

7.2 – ASSISTENTE OPERACIONAL 

DE DELIBERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: 

“PROPOSTA 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

Recursos Humanos: ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Considerando a deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de dezembro de 2012, que aprovou a 

proposta da Câmara Municipal, de 04 de dezembro de 2012, 

concursal para preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 

Operacional, da área de atividade de auxiliar de ação educativa, na modalidade de relação jurídica 

de emprego público por tempo i

competências delegadas e subdelegadas na área de Recursos Humanos, dr. Marco António Ferreira 

Domingues. -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República. 
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Florestais, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara cessante, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. 

Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República, uma vez 

que não foram definidos pelo júri os critérios e subcritérios de apreciação e ponderação dos 

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

Considerando que o júri não definiu os critérios, porque o senhor Presidente da Câmar

dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, informou os/a Senhores/a Vereadores/a, através de correio 

eletrónico, que a autarquia deveria reponderar sobre os procedimentos concursais em curso, não 

tendo o júri recebido qualquer informação sobre esta situação. -------------------------------------------

Considerando que decorreram mais de dois anos desde a data da deliberação até à presente data, 

tendo havido diversas alterações decorrentes dos Orçamentos de Estado sobre a abertura de 

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

Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. 

, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei n.º 

a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal

Vagos, 17 de janeiro de 2014. A Vereadora, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé”. --------------------------

l deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 02 de agosto de 2011, sobre 

encerrar o procedimento. -----------------------------------------------------------------------

secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------

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

ASSISTENTE OPERACIONAL – AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

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

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

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

Considerando a deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de dezembro de 2012, que aprovou a 

proposta da Câmara Municipal, de 04 de dezembro de 2012, sobre a abertura de procedimento 

concursal para preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 

Operacional, da área de atividade de auxiliar de ação educativa, na modalidade de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, apresentada pelo senhor Vereador cessante com 

competências delegadas e subdelegadas na área de Recursos Humanos, dr. Marco António Ferreira 

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

Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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tempo indeterminado, 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara cessante, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. -------------- 

Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República, uma vez 

térios e subcritérios de apreciação e ponderação dos 

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

Considerando que o júri não definiu os critérios, porque o senhor Presidente da Câmara cessante, 

dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, informou os/a Senhores/a Vereadores/a, através de correio 

eletrónico, que a autarquia deveria reponderar sobre os procedimentos concursais em curso, não 

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

Considerando que decorreram mais de dois anos desde a data da deliberação até à presente data, 

tendo havido diversas alterações decorrentes dos Orçamentos de Estado sobre a abertura de 

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

Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. ----- 

do nº 2 do artigo 35º da Lei n.º 

a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal. ------------------ 

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

revogar a deliberação de 02 de agosto de 2011, sobre 

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

, proceder em conformidade 

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

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

AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA – REVOGAÇÃO 

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

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

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

Considerando a deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de dezembro de 2012, que aprovou a 

sobre a abertura de procedimento 

concursal para preenchimento de quatro postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente 

Operacional, da área de atividade de auxiliar de ação educativa, na modalidade de relação jurídica 

ndeterminado, apresentada pelo senhor Vereador cessante com 

competências delegadas e subdelegadas na área de Recursos Humanos, dr. Marco António Ferreira 

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

Considerando que este procedimento concursal não foi publicado em Diário da República. ----------- 



 

 

3. Considerando que decorreu mais de um ano desde a data da deliberação até à presente data, sem 

qualquer avanço no procedimento concursal. 

4. Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. 

Proponho, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei

75/2013, de 12 de setembro, a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal

Vagos, 17 de janeiro de 2014. A Vereadora, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé

A Câmara Municipal deliberou, po

sobre este assunto e assim encerrar o procedimento

Deve a secção de Recursos Humanos da 

com o teor da presente deliberação

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

8 – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO 

DESPORTIVO MUNICIPAL DE VAGOS 

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

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

de Vagos; ------------------------------------------

• Deliberação camarária de 20 de novembro 

• Edital nº 1089/2013, publicado na 2ª série do D.R.

• Informação da técnica superior

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 16 de janeiro de 2014; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de janeiro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal

aprovação. --------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, 

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

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

9 – ACIDENTE DE VIAÇÃO –

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

• Exposição de Mário Silva Sobreiro, residente na Rua do Espijeiro, 1 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de outubro de 2013; 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 07 de janeiro de 2014; 

• Informação de compromisso nº 456, no valor de 

seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Considerando que decorreu mais de um ano desde a data da deliberação até à presente data, sem 

qualquer avanço no procedimento concursal. ---------------------------------------------------------

Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. 

, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei

a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal

Vagos, 17 de janeiro de 2014. A Vereadora, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé”. --------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 04 de dezembro de 2012, 

encerrar o procedimento. ----------------------------------------------------------------

secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------

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

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO 

DESPORTIVO MUNICIPAL DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------

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

do Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal 

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

de 20 de novembro de 2013; -----------------------------------------------------

, publicado na 2ª série do D.R., de 13 de dezembro; -------------------

Informação da técnica superior, drª Margarita Domingues, de 14 de janeiro de 2014; 

Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 16 de janeiro de 2014; ------------------------

do senhor Presidente da Câmara, de 21 de janeiro de 2014. --------------------------------

l deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal

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

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

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

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

– PRAIA DA VAGUEIRA – MÁRIO SILVA SOBREIRO 

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

Exposição de Mário Silva Sobreiro, residente na Rua do Espijeiro, 1 – 384

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de outubro de 2013; --------

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 07 de janeiro de 2014; 

Informação de compromisso nº 456, no valor de 413,86 € (quatrocentos e treze euros e oitenta e 

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

do senhor Presidente da Câmara, de 21 de janeiro de 2014. --------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Considerando que decorreu mais de um ano desde a data da deliberação até à presente data, sem 

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

Considerando a mudança de executivo após as eleições autárquicas de 29 de setembro de 2013. ----- 

, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º da Lei n.º 

a revogação da referida deliberação da Câmara Municipal. ------------------ 

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

revogar a deliberação de 04 de dezembro de 2012, 

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

ceder em conformidade 

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

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

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO 

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

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

do Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal 

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

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

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

o de 2014; -------------- 

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

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

l deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

SOBREIRO ------------- 

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

3840-301 Ouca, com 

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

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 07 de janeiro de 2014; ----------------- 

(quatrocentos e treze euros e oitenta e 

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

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



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

(quatrocentos e treze euros e oitenta e seis cêntimos)

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

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

10 – ACIDENTE DE VIAÇÃO

ALMEIDA NOVO --------------------------

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

• Exposição de Lucília de Jesus de Almeida Novo, residente na Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha, 698 – 3840-453 Vagos

de 2014; -----------------------------------------------------------------------------

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 23 de janei

• Informação de compromisso nº 477, no valor de 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de janeiro de 201

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento

euros), nos termos do parecer jurídico

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

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

11 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

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

• Requerimento do senhor José Lisandro dos Santos

Municipal em 21 de janeiro de 2014, para a aquisição do lote nº 63 da

3955m2; -------------------------

• Despacho do senhor Vereador

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender o l

que totaliza 39.550,00 € (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta euros), ao senhor José Lisandro dos 

Santos Leques, residente em Vagos. 

Deve a Secção de Património da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor 

da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

12 – HABITAÇÃO SOCIAL –

PAULO JORGE DA CRUZ OLIVEIRA 

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

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor 

(quatrocentos e treze euros e oitenta e seis cêntimos), nos termos do parecer jurídico. -----------

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

ACIDENTE DE VIAÇÃO – GAFANHA DA VAGUEIRA – LUCÍLIA DE JESUS DE 

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

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

Exposição de Lucília de Jesus de Almeida Novo, residente na Rua Padre Vicente Maria da 

453 Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de janeiro 

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

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 23 de janeiro de 2014; 

Informação de compromisso nº 477, no valor de 200,00 € (duzentos euros); -------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de janeiro de 2014. ------------------------

erou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 

termos do parecer jurídico. -------------------------------------------------------------------------

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

DUSTRIAL DE VAGOS – AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 63 -----------------------

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

senhor José Lisandro dos Santos Leques, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 21 de janeiro de 2014, para a aquisição do lote nº 63 da ZIV, 

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

do senhor Vereador, engº Paulo Sousa, de 24 de janeiro de 2014. --

por unanimidade, vender o lote nº 63 da ZIV, pelo valor de 10,00 

(trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta euros), ao senhor José Lisandro dos 

Santos Leques, residente em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------

Deve a Secção de Património da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor 

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

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

– RENDA – PROPOSTA DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

PAULO JORGE DA CRUZ OLIVEIRA – VAGOS ----------------------------------------------------------

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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no valor de 413,86 € 

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

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

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

LUCÍLIA DE JESUS DE 

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

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

Exposição de Lucília de Jesus de Almeida Novo, residente na Rua Padre Vicente Maria da 

, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de janeiro 

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

ro de 2014; ----------------- 

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

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

no valor de 200,00 € (duzentos 

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

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

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

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

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

com registo de entrada nesta Câmara 

ZIV, com a área de 

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

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

, pelo valor de 10,00 €/m2, o 

(trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta euros), ao senhor José Lisandro dos 

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

Deve a Secção de Património da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor 

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

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

PROPOSTA DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – 

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

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



 

 

• Requerimento do senhor Paulo Jorge da Cruz Oliveira, residente na R

Lombomeão, 3840 Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal e

2014, informando que tendo rescindido 

habitação social do bloco E, 1º

possibilidade de pagar as rendas em atraso referentes aos meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro de 2013, em 

• Informação da dirigente intermédia 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, 28 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar

(trezentos e dezanove euros e trinta e dois cêntimos), em seis prestações mensais, sendo cinco prestações 

de 50,00 € e a última de 69,32 €. 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

13 – PROJETO DE REGULAMENTO DO CEMITÉRIO

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

• Informação da técnica superior dr.ª Margarita Domingues, de 30 de janeiro de 2014, a apresentar 

o projeto de Regulamento do Cemitério Municip

• Despacho da senhora Vereador

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a técnica superior, drª Margarita Domingues, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

1 – ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO 

20/2008 – AUTO DE VISTORIA II PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO 

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Construtora Paulista, Lda, de 05 novembro de 2013

• Auto de Vistoria II para efei

pelo representante do dono de obra, eng.º José 

executante, eng.º Manuel Martins Ribeiro; 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, 

que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

senhor Paulo Jorge da Cruz Oliveira, residente na Rua Profª Angelina, nº 99, 

Lombomeão, 3840 Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal e

2014, informando que tendo rescindido o contrato de arrendamento referente ao apartamento de 

habitação social do bloco E, 1º Esq. do Bairro Dr. Pedro Guimarães em Vagos, 

possibilidade de pagar as rendas em atraso referentes aos meses de setembro, outubro, novembro 

em prestações mensais; -----------------------------------------

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 28 de janeiro de 2014; 

da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, 28 de janeiro de 2014. -------------------------

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor total de

(trezentos e dezanove euros e trinta e dois cêntimos), em seis prestações mensais, sendo cinco prestações 

. ----------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PROJETO DE REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VAGOS 

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

Informação da técnica superior dr.ª Margarita Domingues, de 30 de janeiro de 2014, a apresentar 

o projeto de Regulamento do Cemitério Municipal de Vagos; -------------------------

Vereadora, Dulcínia Sereno, 30 de janeiro de 2014. -------------------------

deliberou, por unanimidade, remeter o presente Regulamento para consulta pública. 

Deve a técnica superior, drª Margarita Domingues, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO 

AUTO DE VISTORIA II PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO 

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

Comunicação do adjudicatário da obra, Construtora Paulista, Lda, de 05 novembro de 2013

Auto de Vistoria II para efeitos de liberação de caução, de 18 de dezembro 

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

executante, eng.º Manuel Martins Ribeiro; -----------------------------------------------------------

Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 26 de dezembro de 2013, comunicando 

o de obra proceder a liberação de 30% do valor da cauçã

, da Câmara Municipal de Vagos 

8 

ua Profª Angelina, nº 99, 

Lombomeão, 3840 Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 de janeiro de 

o contrato de arrendamento referente ao apartamento de 

r. Pedro Guimarães em Vagos, vem requerer a 

possibilidade de pagar as rendas em atraso referentes aos meses de setembro, outubro, novembro 

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

de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 28 de janeiro de 2014; ------ 

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

o pagamento no valor total de 319,32 € 

(trezentos e dezanove euros e trinta e dois cêntimos), em seis prestações mensais, sendo cinco prestações 

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

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

DE VAGOS ------------------ 

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

Informação da técnica superior dr.ª Margarita Domingues, de 30 de janeiro de 2014, a apresentar 

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

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

emeter o presente Regulamento para consulta pública.  

Deve a técnica superior, drª Margarita Domingues, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROCº 6.2.2 – 

AUTO DE VISTORIA II PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ---------------- 

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

Comunicação do adjudicatário da obra, Construtora Paulista, Lda, de 05 novembro de 2013; ----- 

tos de liberação de caução, de 18 de dezembro de 2013, subscrita 

Silvestre e pelo representante da entidade 

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

de dezembro de 2013, comunicando 

% do valor da caução, nos termos do 



 

 

artigo 3.º, ponto 1, do D.L

caução, correspondente ao 5º ano da garantia da obra»

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro

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

anexo»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Autorizar a liberação da caução indicada; 

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

n.º190/2012, de 22 de agosto. 

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

2 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA

RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------

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

• Auto de Vistoria para efeito

representante do dono de obra, eng.º José Silve

engº Filipe José Petronilho Magueta

• Parecer da AdRA – Águas da Região de Aveiro, na qualidade de entidade

• Informação do técnico superior eng. J

Receção Definitiva a fim 

• Parecer do CDGI, eng. Jorge Almeida, 

submeter a apreciação/homologação da CM»

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé,

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção Definitiva; 

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro a

promova pela forma própria, a extinção da caução prestada. 

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

3 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA 

E03/2012 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

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

• Comunicação da empresa adjudicatária

Públicas António Rodrigues Parente, S.A., com registo de 

16 de dezembro de 2013;

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

tigo 3.º, ponto 1, do D.L n.º 190/2012, de 22 de agosto, ficando o remanescente de 10% de 

caução, correspondente ao 5º ano da garantia da obra»; -------------------------------

do CDEP, arq. Pedro Castro, de 14 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

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

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de janeiro de 2014. 

cipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

STAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROCº 6.2.2 – 07/2007

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

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

Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, de 23 de janeiro de 2014

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

engº Filipe José Petronilho Magueta; -----------------------------------------------------------------------

Águas da Região de Aveiro, na qualidade de entidade gestora; 

Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 23 de janeiro de 2014, juntando o auto de 

Receção Definitiva a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»

, eng. Jorge Almeida, de 24 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

submeter a apreciação/homologação da CM»; ------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de janeiro de 2014.

erou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------

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

Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova pela forma própria, a extinção da caução prestada. -------------------------------------------

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

ÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA 

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

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

Comunicação da empresa adjudicatária SCARP – Sociedade de Construções Civis e Obras 

Públicas António Rodrigues Parente, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

16 de dezembro de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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n.º 190/2012, de 22 de agosto, ficando o remanescente de 10% de 

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

, que a seguir se transcreve: «Pode 

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

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

. ---------------------- 

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

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

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

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

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

2007 – AUTO DE 

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

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

e janeiro de 2014, subscrita pelo 

stre e pelo representante da entidade executante, 

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

gestora; ----------------- 

, juntando o auto de 

«de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; ----------------- 

, que a seguir se transcreve: «De 

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

. ---------------------- 

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

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

s quantias retidas como garantia e 

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

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

ÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº DIA – 

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

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

Sociedade de Construções Civis e Obras 

entrada nesta Câmara Municipal em 

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



 

 

• Informação do técnico supe

• Parecer do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 14 de janeiro de 2014

“À Srª. Vereadora Sara Caladé:

Concordo com a prorrogação de prazo graciosa até 12/02/2014, tendo em consideração o 

parecer jurídico que anexo referente a uma situação an

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Ca

A Câmara Municipal deliberou,

acordo com as informações técnicas

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conf

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

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

4 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

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

• Relatórios Preliminar e Final, de 26 de agos

• Informação de compromisso LCPA nº 185

mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos)

• Ofício nº 0208, de 24 de janeiro de 2014, enviado à empresa Paviazeméis, Ldª, a solicitar 

informação relativa à manutenção da sua proposta; 

• Resposta da empresa enviada via 

a proposta; -----------------------

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de janeiro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

Municipal”, à empresa Paviazeméis 

(duzentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta

à taxa legal em vigor. -------------

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas, proceder em conformidade com 

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

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

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Informação do técnico superior, engº José Silvestre, de 23 de dezembro de 2013; 

CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 14 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve:

Srª. Vereadora Sara Caladé: 

rogação de prazo graciosa até 12/02/2014, tendo em consideração o 

parecer jurídico que anexo referente a uma situação análoga. Será no entanto de solicitar a 

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 24 de janeiro de 2014. 

, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a 

s informações técnicas. ------------------------------------------------------------

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

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

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCº E06/2013 – ADJUDICAÇÃO 

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

e Final, de 26 de agosto e 04 de setembro, ambos de 2013; 

Informação de compromisso LCPA nº 185, no valor de 242.487,95 € (duzentos e quarenta e dois 

mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos); ---------------------------------

nº 0208, de 24 de janeiro de 2014, enviado à empresa Paviazeméis, Ldª, a solicitar 

informação relativa à manutenção da sua proposta; ------------------------------------------

enviada via Vortal.gov, em 24 de janeiro de 2014, informando que mantém 

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

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de janeiro de 2014. 

l deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada de “Acessos ao Estádio 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Ldª, pelo valor de 

setecentos e sessenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), acrescido de IVA, 

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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013; ------------------ 

, que a seguir se transcreve: ---- 

rogação de prazo graciosa até 12/02/2014, tendo em consideração o 

áloga. Será no entanto de solicitar a 

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P.”; --------- 

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

por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a título gracioso, de 

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

ormidade com o teor da presente 

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

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

ADJUDICAÇÃO -------------------- 

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

, ambos de 2013;  ------------------ 

(duzentos e quarenta e dois 

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

nº 0208, de 24 de janeiro de 2014, enviado à empresa Paviazeméis, Ldª, a solicitar 

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

informando que mantém 

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

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de janeiro de 2014. ----------------------- 

Acessos ao Estádio 

, pelo valor de 228.762,22 € 

e vinte e dois cêntimos), acrescido de IVA, 

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

o teor da presente 

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

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



 

 

5 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

E02/2012 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

• Comunicação via email da empresa 

solicitar a prorrogação do prazo da conclusão da obra, por um período de mais 45 dias;

• Informação do técnico supe

• Parecer do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 21 de janeiro de 2014

“À Srª. Vereadora Sara Caladé:

Concordo com a prorrogação de prazo 

parecer jurídico que anexo referente a uma situação análoga. Será no entanto de solicitar a 

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P.; 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Ca

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a 

acordo com as informações técnica

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

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

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

6 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º

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

• Comunicações da empresa adjudicatária, de 17 e 19 de dezembro de 2013; 

• Informação dos técnicos superiores, eng.ª Ana Vilão e 

2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro

“Srª. Vereadora Sara Caladé:

Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

e respetiva solicitação de prorrogação de prazo de execução da obra 

apreciação/decisão da CMV.

aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 

Jurídico proceda à instrução/gestão do proc

de Vagos o direito de ser 

art.378º do CCP, anexo ao Decreto Lei

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2014. 

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

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

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

Comunicação via email da empresa adjudicatária F.G.SILVA, LDA, de 21 de janeiro de 2014, a 

solicitar a prorrogação do prazo da conclusão da obra, por um período de mais 45 dias;

cnico superior, eng.º José Silvestre, de 21 de janeiro de 2014; 

Parecer do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 21 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve:

Srª. Vereadora Sara Caladé: 

rogação de prazo graciosa até 28/03/2014, tendo em consideração o 

parecer jurídico que anexo referente a uma situação análoga. Será no entanto de solicitar a 

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P.; 

Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2014 -----------------------

al deliberou por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a 

técnicas. ------------------------------------------------------------

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

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

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

CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº DEU – 01/2010 

IMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 9 ---------------------------------------

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

Comunicações da empresa adjudicatária, de 17 e 19 de dezembro de 2013; -------------------

Informação dos técnicos superiores, eng.ª Ana Vilão e eng.º André Nunes, de 17 de janeiro de 

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

Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Srª. Vereadora Sara Caladé: 

Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

e respetiva solicitação de prorrogação de prazo de execução da obra deverão ser submetidos à 

apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para, se 

aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 

Jurídico proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao Município 

de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do 

art.378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 18/2008, de 29/01”; ----------------------------------------

o da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2014. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROCº DIA – 

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

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

F.G.SILVA, LDA, de 21 de janeiro de 2014, a 

solicitar a prorrogação do prazo da conclusão da obra, por um período de mais 45 dias; ----------- 

014; --------------------- 

, que a seguir se transcreve: ---- 

graciosa até 28/03/2014, tendo em consideração o 

parecer jurídico que anexo referente a uma situação análoga. Será no entanto de solicitar a 

apresentação do Plano de Trabalhos instruído de acordo com o artigo 361º do C.C.P.; ----------- 

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

al deliberou por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a título gracioso, de 

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

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

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

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

 – PROPOSTA DE 

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

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

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

André Nunes, de 17 de janeiro de 

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

, que a seguir se transcreve: -------- 

Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

deverão ser submetidos à 

Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para, se 

aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 

edimento que visará apurar se assiste ao Município 

por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do 

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

o da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de janeiro de 2014. ----------------------- 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, 

e omissões nº 9, no valor de 56.042,55 

cêntimos). -------------------------------------------------------

Mais deliberou que: ------------------------------------------------------------------

• A Divisão de Equipamentos e Projetos, proceda

deliberação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•  O técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio

visará apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos 

terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art.378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 

29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

1 – ARMANDA AUGUSTA NUNES MARQUES 

OBRAS DE ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE MO

DE MURO ANTIGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento de Armanda Augusta Nunes Marques, com 

Municipal em 25 de novembro de 2013; 

•  Informação do técnico superior, arq. Manuel 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 13

• Despacho da senhora Vereadora,

A Câmara Municipal deliberou, por

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

Deve a Divisão de Gestão Urbanística,

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por

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 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

e cinquenta e quatro minutos. -------------------------

 

Ata n.º 03/2014, de 05 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

 por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros 

56.042,55 € (cinquenta e seis mil, quarenta e dois euros e cinquenta e cinco 

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

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

quipamentos e Projetos, proceda em conformidade com 

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

jurista, dr. Pedro Samagaio, proceda à instrução/gestão do procedimento que 

visará apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos 

terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art.378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

ARMANDA AUGUSTA NUNES MARQUES – PEDRICOSA – SOZA –

OBRAS DE ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE MORADIA, ANEXOS E MUROS. DEMOLIÇÃO 

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

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

Requerimento de Armanda Augusta Nunes Marques, com registo de entrada nesta Câmara

Municipal em 25 de novembro de 2013; -------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 09 de dezembro de 2013; 

DGU, engª Isabel Trindade, de 13 de dezembro de 2013; --------------------------------

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de janeiro de 2014.

ra Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os afastamentos de acordo com a proposta do 

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

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

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

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

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

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros 

, quarenta e dois euros e cinquenta e cinco 

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

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

 o teor da presente 

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

à instrução/gestão do procedimento que 

visará apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos 

terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art.378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 18/2008, de 

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

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

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

– PROC.º 88/13 – 

RADIA, ANEXOS E MUROS. DEMOLIÇÃO 

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

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

registo de entrada nesta Câmara 

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

zembro de 2013; --------------- 

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

eng.ª Sara Caladé, de 20 de janeiro de 2014. ---------------------- 

nanimidade, aprovar os afastamentos de acordo com a proposta do 

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

presente deliberação. --- 

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

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 

e por mim, Paula Cristina 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas 

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


