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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2015, de 19 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de fevereiro de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e dois minutos, no 

edifício 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 

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para colocar 2 questões: -------------- 

o Saber se já temos o estudo ou documento sobre a avaliação do VOA (Vagos Open Air). 

Qual a avaliação feita ao mesmo? ---------------------------------------------------------------- 

o Quando da aprovação do Portugal “O” Meeting, manifestou algumas dúvidas quanto aos 

custos que poderiam daí advir. Foi prometido a entrega dos custos descriminados tão 

cedo quanto possível. Queria saber se esse documento já está disponível? ----------------- 

Sobre estas questões o senhor Presidente da Câmara informou: --------------------------------------------------- 

o O estudo ao VOA do ano passado, foi só um estudo sobre o impacto mediático. --------------- 

o Sobre a segunda questão, os custos ainda não foram apurados. Julga no entanto que não terão 

fugido à previsão feita inicialmente. Depois dos valores apurados fará chegar os resultados 

aos senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar as seguintes 

questões: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o Relembrar os pedidos que fez sobre o Dossier de Ponte de Vagos e a listagem de 

subsídios; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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o A Câmara Municipal de Vagos está ou não a cumprir com a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso? Queria também a listagem das dívidas a fornecedores com datas 

e valores para comparar com informações que possui. ----------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou: ---------------------------------------------------------------------------  

o Em relação à Lei dos Compromisso e Pagamentos em Atraso, ainda há pouco tempo foi 

entregue uma lista onde se vê que estamos a cumprir. ----------------------------------------- 

o Quanto à listagem dos fornecedores a mesma será entregue aquando da prestação de 

contas, do mesmo modo que foi entregue no ano passado. ------------------------------------ 

o A resposta à sua primeira pergunta “se estamos a cumprir a LCPA”, é sim estamos a 

cumprir.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o A resposta à sua segunda pergunta, que é uma pergunta diferente da primeira, “Se temos 

pagamentos a mais de 90 dias”, a resposta é, sim temos pagamentos a mais de 90 dias. 

Aliás os pagamentos em atraso são dívidas vencidas há mais de 90 dias. ------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para colocar 3 questões: --------------- 

o O desconforto de um munícipe da Vagueira relativamente a gatos abandonados; --------- 

o Alertar para os buracos nas estradas, nomeadamente no Estradão de Calvão e na marginal 

à Ria; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Saber como está o espólio do Museu da Vagueira e se se prevê a entrada em 

funcionamento atempadamente em relação à época balnear. --------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou: ---------------------------------------------------------------------------- 

o Relativamente aos gatos abandonados, os serviços já foram ao local por diversas vezes 

em resposta à reclamação do munícipe. Foram colocadas várias armadilhas mas alguém 

liberta os animais, o que dificulta a resolução do problema. ---------------------------------- 

o Quanto aos buracos nas estradas, os serviços encontram-se a proceder às reparações que 

as condições meteorológicas permitem. ---------------------------------------------------------- 

o Museu da Vagueira - como é do conhecimento de todos, foi feita uma candidatura ao 

PROMAR. As verbas do GAC (grupo de ação costeira) não foram todas gastas, porque 

alguns projetos privados não avançaram, embora esse dinheiro seja dos privados. Houve 

agora uma 2ª fase de candidatura para a qual concorremos. Está para decisão e sendo 

aprovada, teremos de a executar até ao final do ano. Estamos a aguardar pela aprovação 

da candidatura.  A ideia é ter um museu interativo em que o espólio seja mais audiovisual 

do que físico.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para reformular a sua 

pergunta nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

o “É ou não verdade que todos os fornecimentos ocorridos após entrada em vigor da Lei estão 

sujeitos a essa Lei, ou seja, esses fornecimentos estão ou não sujeitos aos pagamentos a 90 

dias?”. 
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O senhor Presidente da Câmara respondeu: --------------------------------------------------------------------------- 

o Todos os fornecimentos que foram contratualizados a partir de 2012 estão obviamente ao 

abrigo da Lei. A Câmara Municipal está a cumprir escrupulosamente e vai mais além até do 

que era a sua obrigação relativamente à LCPA . ----------------------------------------------------- 

 Pergunta ainda a senhora Vereadora “Se a Câmara Municipal sofreu ou não penalizações 

decorrentes disto?”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse o senhor Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

o A Câmara Municipal por força da não entrada em vigor do PAEL, sofreu em 2011 uma 

penalização. Não tem a certeza se foi em 2011 mas vai confirmar. -------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 24, 25 e 26, de 19 de novembro, 03 e 17 de dezembro de 2014, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ----------------------------------------------------                  

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de fevereiro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 252.784,41 € (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro euros e quarenta 

e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 29 de 

janeiro a 13 de fevereiro de 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA 

FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 13 de fevereiro de 2015, que a 

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

“Ao SenhorPresidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios, Subprograma 1 – 2014 / ADCF 

Santo André 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do 

art.º 15.º do PMAAD; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ADCF Santo 

André, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | ADCF Santo André 

   

1.1. Atletas INATEL* 

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 22 atletas | Futebol seniores masculinos – 1 012,00€  

 taxa de filiação da equipa – 153.75€ 

Sub-total: 1 165,75€ 

  
 

  
 

1.2. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 1 diretor desportivo – 200.00€  

Sub-total: 200.00€ 

   

1.3. 

Representatividade 

do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foi 

contabilizada a seguinte equipa relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 

 1 equipa | Futebol seniores masculinos: nível Distrital | INATEL – 

500.00€  

Sub-total: 500.00€ 

   

1.4. 

Valor Final 

Atribuído 

Total: 1 865,75€ 

 

* Apesar dos desportistas não serem atletas federados, foram contabilizados os custos de 

inscrição no Campeonato que disputam, nomeadamente no Campeonato Distrital do INATEL. 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 13 de fevereiro de 2015.  (Filipe Pedro) (Técnico Superior de Desporto)”; ----------------- 
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 Informação de compromisso nº 2092, no valor de 1.865,75 € (mil oitocentos e sessenta e cinco 

euros e setenta e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2015: “À Reunião da C.M.”; -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 1.865,75 € (mil oitocentos 

e sessenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ BOA HORA – PRAIA 

DA VAGUEIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Lucília Palmira Rodrigues Loureiro, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 09 de dezembro de 2014, solicitando alargamento de horário de funcionamento para 

o estabelecimento denominado “Café Boa Hora”, a saber: ----------------------------------------------- 

o Das 02h00 às 04h00, às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de 

feriados, até 31 de dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------- 

 Comunicação da GNR (Guarda Nacional Republicana), de 15 de janeiro de 2015, informando: 

“Esta Guarda não vê inconveniente à concessão de alargamento de horário do referido 

estabelecimento, desde que não implique conflitos com os moradores, nomeadamente relativo a 

eventual excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída 

dos seus clientes”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Comunicação da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 24 de janeiro de 2015, 

informando: “esta Junta não vê inconveniente no alargamento do horário, desde que não 

provoquem ruído dentro ou fora do estabelecimento, dado que se encontra numa zona de 

habitação”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de fevereiro de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento de horário solicitado. ----------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PONTE DE VAGOS – LUÍS CLÁUDIO GOMES PAULINO ------- 

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

Deverá a senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, proceder em conformidade com a deliberação tomada em 

reunião de 08 de janeiro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 

“Foi deliberado ainda, solicitar à senhora Vereadora Dulcínia Sereno que em conjunto com o senhor 

jurista, proceda à elaboração de um procedimento tipo para enquadrar este tipo de situações no futuro”.  

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

9 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ – ISENÇÃO DE TAXAS ------------ 

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

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

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

10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO – COLOCAÇÃO DE 

RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO REFEITÓRIO ------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos e a Associação Betel, que a seguir se transcreve: 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  

AO SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO 

Ano letivo 2014/2015  

Atendendo a que a Associação Betel – Ponte de Vagos outorgou protocolo de parceria para o 

fornecimento de refeições e serviço de refeitório na Escola Básica de Fonte de Angeão, com o 

Município de Vagos. 

Considerando que, no âmbito deste protocolo, se tornou necessário o acréscimo de pessoal para 

o funcionamento do refeitório daquele estabelecimento de ensino e a impossibilidade do 

agrupamento garantir este serviço, cujos custos se encontram associados. 

Observando a necessidade de manter a qualidade do serviço da cozinha da Escola Básica de 

Fonte de Angeão e de aumentar a capacidade de resposta, face ao aumento do número de refeições 

a confecionar, o Município de Vagos apoia a Associação Betel – Ponte de Vagos, face à mais-

valia que a mesma representa para a qualidade dos serviços complementares prestados pelas 

instituições educativas. 

Nesse sentido 
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Entre: 

 O Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da Câmara, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado; 

como Primeiro Outorgante e:  

 A Associação Betel – Ponte de Vagos, NIPC 501 354 638, representada pelo seu Presidente 

da Direção, Sr. Juan Carlos Martins; 

como Segunda Outorgante, é celebrado e outorgado o presente protocolo de parceria, em 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março de 2009, no Despacho n.º 

18987/2009, de 17 de agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 17 de 

agosto, pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, pelo Despacho n.º 11886-A/2012, de 6 

de setembro, e pelo Despacho n.º 11861/2013, de 12 de setembro, e nos termos das cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1.ª 

(Finalidade) 

O presente protocolo de parceria estabelece as condições relativas à parceria entre o Primeiro 

Outorgante e a Segunda Outorgante no âmbito da parceria para a implementação do Programa 

de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Cláusula 2.ª 

(Objeto) 

O presente protocolo de parceria tem por objeto a colocação de três funcionários, a meio tempo, 

ao serviço do refeitório da Escola Básica de Fonte de Angeão, pela Segunda Outorgante, no 

âmbito da colaboração com o Primeiro Outorgante no Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante)  

O Primeiro Outorgante obriga-se: 

a) Compensar a Segunda Outorgante pela colocação de três funcionários ao serviço da 

cozinha e do refeitório da Escola Básica de Fonte de Angeão, durante os períodos de atividade 

letiva do ano letivo de 2014/2015. 

b) O apoio financeiro corresponderá ao pagamento de € 12.425,27 (doze mil, quatrocentos 

e vinte e cinco euros e vinte sete cêntimos) pela colocação de recursos humanos referida na 

alínea anterior. 

Cláusula 4.ª 

(Obrigações da Segunda Outorgante)  

A Segunda Outorgante, no âmbito do presente protocolo de parceria, compromete-se a: 

a) Colocar três funcionários ao serviço da cozinha e refeitório da Escola Básica de Fonte 

de Angeão. 

b) Garantir a disponibilidade dos três funcionários nos períodos de funcionamento do 

refeitório, para que se assegure a confeção e serviço, por aquela, das refeições necessárias. 
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c) Enviar mensalmente ao Primeiro Outorgante os documentos de despesa relativos à 

colocação dos recursos humanos objeto do presente protocolo, autenticados por si. 

d) Prestar todos os esclarecimentos necessários, no âmbito do presente protocolo, ao 

Primeiro Outorgante. 

e) Articular com o Primeiro Outorgante todas as questões relativas a faltas, férias e 

licenças, assim como, todas as questões disciplinares relativas aos recursos humanos objeto do 

presente protocolo; 

Cláusula 5.ª 

(Vigência) 

O presente protocolo de parceria vigorará até ao final do ano letivo a que o mesmo respeita. 

Outorgado a ____ de ____________ de  

Primeiro Outorgante 

(O Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos) 

 

Segunda Outorgante 

(Presidente da Direção da Associação Betel – 

Ponte de Vagos) 

   

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado)  (Juan Carlos Martins)” 

 

 Informação de compromisso nº 2093, no valor de 12.425,27 € (doze mil, quatrocentos e vinte e 

cinco euros e vinte sete cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2015: “À Reunião da C.M.”; -- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª Maria do 

Céu Pereira Sarabando Marques e 1 (um) voto de abstenção do senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, aprovar a minuta do referido protocolo de colaboração e autorizar o senhor Presidente a 

outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Educação, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº E05/2014 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 05 de fevereiro de 2015; -------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 05 de fevereiro de 2015, subscrita pelos representantes do dono 

de obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e senhor Arcanjo Martins e pelo representante da 

entidade executante, eng.ª Joana Pião; ---------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 06 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ----- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode o Dono de Obra efetuar a receção provisória da obra em 

questão face ao conteúdo do auto anexo”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 

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

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

2 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROCº 

E04/2014 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS EM OBRA – N.º 2 ---------------------------- 

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

 Comunicação da empresa adjudicatária, A. Pimenta Construções, Ldª, de 02 de fevereiro de 2015, 

solicitando a suspensão pelo período de 15 dias, devido às condições climatéricas das últimas 

semanas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da fiscalização da obra, de 05 de fevereiro de 2015; --------------------------------------- 

 Auto de Suspensão de Trabalhos, de 03 de fevereiro de 2015, subscrito pelos representantes do 

dono de obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e senhor Arcanjo Martins e pelo representante 

da entidade executante, eng.º Geraldo Campas; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 10 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ----- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Concordo c/ a informação. Pode o Dono de Obra suspender a obra 

nos 15 dias referidos sem prejuízo do referido no ponto 5 do parecer”; ------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Suspensão de Trabalhos. ---------- 

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

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

3 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PROCº 

E04/2014 – TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES – N.º 1 ---------------------- 

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

 Proposta de trabalhos adicionais ao contrato inicial n. 1, da empresa adjudicatária, A. Pimenta 

Construções, Ldª, de 07 de janeiro de 2015; --------------------------------------------------------------- 

 Informação com mapa de controlo de custos elaborada pela fiscalização da obra, de 05 de fevereiro 

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

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 10 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ----- 
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“Srª Vereadora Sara Caladé: Concordo c/ a informação. A presente proposta de suprimento de 

erros e omissões deverá ser submetida à apreciação/decisão da CMV. Mais se julga conveniente 

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

de Vagos o direito de ser indemnizado por parte de terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de fevereiro de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Suprimento de Erros e Omissões 

n.º 1, de acordo com o parecer técnico supra. ------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que a UAJ proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao 

Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte de terceiros referidos na alínea a), do n.º 6 do 

artigo 378º do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01. ------------------------------------------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA CONCEIÇÃO DOMINGUES MARTINS – PROC.º 12/15 – CALVÃO – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1557 RUSTICO -------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Conceição Domingues Martins, a requerer certidão de compropriedade, 

referente ao artigo 1557; -------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 12 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Exmo. Sr. CDPP 

No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. A pretensão localiza-se, no âmbito da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos 

(PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas e parcialmente 

na categoria de Florestais Afetos à Produção. Cumulativamente com as categorias de 

solo referidas o terreno está ainda totalmente integrado em Reserva Ecológica Nacional, 

e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional, pelo que se submete ao disposto nos 

regimes jurídicos das respetivas reservas. 

2. Tendo em conta a área do terreno e as restrições de utilidade pública em causa não é 

possível o respetivo fracionamento, não obstante considerando os usos de solo, a 

profundidade do terreno e o facto de possuir frente para dois caminhos, entende-se que 

é suscetível o mesmo servir mais que um utilizador, pelo que se deixa à consideração 

superior a compropriedade requerida. 12/02/2015 (Edília Pena).”; ------------------------ 
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 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 13 de fevereiro de 2015, que a seguir de transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara: Remete-se a informação prestada pelo Planeamento em 

12/02/15.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de CM.” ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Rocio, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, a confrontar do norte com Maria de Jesus Frade, 

do sul com João Evangelista Capela, do nascente e ponte com Caminho, inscrito na matriz predial rústica 

da freguesia de Calvão, sob o artigo n.º 1557. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos, para: ----------------------------------- 

1. Pedir ao senhor Presidente uma placa com a designação (Vagos), para a Rua João M.C. da Rocha  

2. Pedir também 3 placas de sinalização (50 Km/h), para a Rua dos Cardais; --------------------------- 

3. Apresentar 2 faturas de água com valores diferentes e sem ter existido consumo. Lamenta o 

monopólio que existe na AdRA e considera que os lucros deveriam reverter para a Câmara 

Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota e prestou os esclarecimentos tidos por 

convenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dois 

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


