
 

 

No dia dezanove de março de dois mil e catorze

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

presença dos senhores Vereadores 

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 Marti

senhora assistente técnica, Carla 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usaram da palavra: 

1 - A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou a C

uma proposta da Divisão de Gestão Urbanística, que a seguir se transcreve, e relativa ao alinhamento de 

muros. 

«Divisão de Gestão Urbanística 

Metodologia para processo de alinhamento de muros, com vista à elaboração de Plano de 

Alinhamentos do Município.

Informação – Exm.ª Sra CDG

Em conforme com o solicitado pela Sra. Vereadora Engª Sara Caladé, o Serviço Técnico de 

Planeamento passou a analisar os processos de 

avaliação integrada dos alinhamentos a atribuir no município. 

Assim, sustentado nos casos práticos já analisados, procedeu

metodologia de trabalho que envolve os  serviços necessários a intervir neste processo,  tendo por 

objectivo não apenas a atribuição do alinhamento de muro em cada process

mas também  reunir e articular toda a informação,  existente e que vai sendo recolhida,  no 

sentido de  definir alinhamentos para as  vias municipais, visando a  construção (elaboração) de 

um Plano de Alinhamentos  do Município. 

Para efeitos de articulação de toda a informação envolvida neste processo, propomos a criação 

de uma Aplicação SIG com a respectiva base de dados associada (a elaborar pelo serviço técnico 

de Planeamento), na qu

alinhamento de muros, com o rigor

assim como o rigor posicional da georreferenciação  dos pontos atribuídos aquando do   

alinhamento efectuado no local pelos serviços municipais.  

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 06/2014, de 19 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÙBLICA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública,

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado

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

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

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

Carla Manuela Castro Sarabando. --------------------------------------------------

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

eng.ª Sara Caladé, informou a Câmara Municipal do despacho que exarou sobre 

uma proposta da Divisão de Gestão Urbanística, que a seguir se transcreve, e relativa ao alinhamento de 

«Divisão de Gestão Urbanística – Serviço Técnico de Planeamento – Assunto: Proposta de 

ocesso de alinhamento de muros, com vista à elaboração de Plano de 

Alinhamentos do Município. 

Exm.ª Sra CDGU 

Em conforme com o solicitado pela Sra. Vereadora Engª Sara Caladé, o Serviço Técnico de 

Planeamento passou a analisar os processos de licenciamento de muros, na perspectiva de uma 

avaliação integrada dos alinhamentos a atribuir no município.  

Assim, sustentado nos casos práticos já analisados, procedeu-se à elaboração de  uma 

metodologia de trabalho que envolve os  serviços necessários a intervir neste processo,  tendo por 

objectivo não apenas a atribuição do alinhamento de muro em cada process

mas também  reunir e articular toda a informação,  existente e que vai sendo recolhida,  no 

sentido de  definir alinhamentos para as  vias municipais, visando a  construção (elaboração) de 

um Plano de Alinhamentos  do Município.  

itos de articulação de toda a informação envolvida neste processo, propomos a criação 

de uma Aplicação SIG com a respectiva base de dados associada (a elaborar pelo serviço técnico 

de Planeamento), na qual será compilada e concentrada toda a informação rel

inhamento de muros, com o rigor inerente aos  levantamentos topográficos georreferenciados, 

assim como o rigor posicional da georreferenciação  dos pontos atribuídos aquando do   

alinhamento efectuado no local pelos serviços municipais.   
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minutos, no edifício da 

em sessão pública, a Câmara 

dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo 

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

ecretariou a reunião a 

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

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

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

o despacho que exarou sobre 

uma proposta da Divisão de Gestão Urbanística, que a seguir se transcreve, e relativa ao alinhamento de 

Assunto: Proposta de 

ocesso de alinhamento de muros, com vista à elaboração de Plano de 

Em conforme com o solicitado pela Sra. Vereadora Engª Sara Caladé, o Serviço Técnico de 

licenciamento de muros, na perspectiva de uma 

se à elaboração de  uma 

metodologia de trabalho que envolve os  serviços necessários a intervir neste processo,  tendo por 

objectivo não apenas a atribuição do alinhamento de muro em cada processo individualmente 

mas também  reunir e articular toda a informação,  existente e que vai sendo recolhida,  no 

sentido de  definir alinhamentos para as  vias municipais, visando a  construção (elaboração) de 

itos de articulação de toda a informação envolvida neste processo, propomos a criação 

de uma Aplicação SIG com a respectiva base de dados associada (a elaborar pelo serviço técnico 

toda a informação relativamente a 

inerente aos  levantamentos topográficos georreferenciados, 

assim como o rigor posicional da georreferenciação  dos pontos atribuídos aquando do   



 

 

Para obter os resultados pretendidos considera

atribuição de todos os alinhamentos de muros passem pelo procedimento proposto, 

independentemente da via municipal em causa. 

Para o efeito de garantir o rigor que se prete

rede de apoio topográfico, sendo necessário numa fase inicial de maior apoio do serviço de 

topografia da câmara municipal.

Face ao exposto apresenta

de muros no Município de Vagos. 

14/03/2014 Pelo Serviço Técnico de Planeamento, Os técnicos superior, (Bruno Neto), (Edilia 

Pena), (Graça Feio), (Nuno Carvalho)»

« Metodologia - Alinhamento de Muros no Município de Vagos

o Entra Processo 

o Pedido de Informação ao Planeamento 

o Ida ao local e análise da envolvente 

o Levantamento e análise de processos licenciados na envolvente, projectos de vias existentes, 

informação topográfica já existente

o Quando se justificar proceder a pedir levantamento t

numa extensão a definir 

o Elaborar proposta de alinhamentos de muros

� Inserção na 

o   Decisão superior 

    Com emissão de Alvará deve ser efectuada marcação do dia para dar o alinhamento do muro no local

o   No local, Engº Bruno e Fiscalização:

� Identificam eixo da Via 

� Marcam afastamento ao eixo da via

� Definem o número de pontos georreferenciado necessários ao alinhamento do muro

� Requerente efectua marcação no terreno dos pontos definidos (colocação de ‘estacas’)

� Preenchem folha de registo da marcação de muros no local (elaborada para o efeito) que é 

depois inserida no processo

o Pontos georreferenciados são introduzidos na aplicação SIG

        Criar  

Aplicação SIG e base de dados associada que permita a compilação e concentração de toda a 

informação relativamente a muros. 

Através da aplicação será possível ir con

Parecer da CDGU: «Exm.ª Sr.ª Vereadora, Eng. ª Sara 

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé

À reunião da CM para conhecimento.»

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

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

2 – Sobre o ponto anterior, o senhor Vereador eng. João 

• Como saber se com aquele procedimento existe ou não prevaricação?

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

ra obter os resultados pretendidos considera-se ainda necessário salvaguardar que a 

atribuição de todos os alinhamentos de muros passem pelo procedimento proposto, 

independentemente da via municipal em causa.  

Para o efeito de garantir o rigor que se pretende é ainda necessário proceder ao adensamento da 

rede de apoio topográfico, sendo necessário numa fase inicial de maior apoio do serviço de 

pografia da câmara municipal. 

Face ao exposto apresenta-se em anexo uma proposta sucinta de metodologia para o al

de muros no Município de Vagos.  

14/03/2014 Pelo Serviço Técnico de Planeamento, Os técnicos superior, (Bruno Neto), (Edilia 

Pena), (Graça Feio), (Nuno Carvalho)» 

Alinhamento de Muros no Município de Vagos 

Pedido de Informação ao Planeamento  

Ida ao local e análise da envolvente  

Levantamento e análise de processos licenciados na envolvente, projectos de vias existentes, 

informação topográfica já existente  

Quando se justificar proceder a pedir levantamento topográfico nos muros na envolvente da pretensão 

Elaborar proposta de alinhamentos de muros 

aplicação SIG de toda a informação recolhida 

Com emissão de Alvará deve ser efectuada marcação do dia para dar o alinhamento do muro no local

No local, Engº Bruno e Fiscalização: 

Identificam eixo da Via – marcam ponto (s) georreferenciado (s) do eixo    

Marcam afastamento ao eixo da via 

número de pontos georreferenciado necessários ao alinhamento do muro

Requerente efectua marcação no terreno dos pontos definidos (colocação de ‘estacas’)

Preenchem folha de registo da marcação de muros no local (elaborada para o efeito) que é 

ida no processo 

Pontos georreferenciados são introduzidos na aplicação SIG 

Aplicação SIG e base de dados associada que permita a compilação e concentração de toda a 

informação relativamente a muros.  

Através da aplicação será possível ir construindo o plano de alinhamentos do Município de Vagos.»

«Exm.ª Sr.ª Vereadora, Eng. ª Sara – Concordo com a metodologia proposta»

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé: «Concordo. Implemente-se a metodologia proposta. 

da CM para conhecimento.» 

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

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

, o senhor Vereador eng. João Manuel Cruz Domingues questionou:

Como saber se com aquele procedimento existe ou não prevaricação? 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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se ainda necessário salvaguardar que a 

atribuição de todos os alinhamentos de muros passem pelo procedimento proposto, 

nde é ainda necessário proceder ao adensamento da 

rede de apoio topográfico, sendo necessário numa fase inicial de maior apoio do serviço de 

se em anexo uma proposta sucinta de metodologia para o alinhamento 

14/03/2014 Pelo Serviço Técnico de Planeamento, Os técnicos superior, (Bruno Neto), (Edilia 

Levantamento e análise de processos licenciados na envolvente, projectos de vias existentes, 

opográfico nos muros na envolvente da pretensão 

Com emissão de Alvará deve ser efectuada marcação do dia para dar o alinhamento do muro no local 

número de pontos georreferenciado necessários ao alinhamento do muro 

Requerente efectua marcação no terreno dos pontos definidos (colocação de ‘estacas’) 

Preenchem folha de registo da marcação de muros no local (elaborada para o efeito) que é 

Aplicação SIG e base de dados associada que permita a compilação e concentração de toda a 

struindo o plano de alinhamentos do Município de Vagos.» 

Concordo com a metodologia proposta» 

se a metodologia proposta. 

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

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

Domingues questionou: 



 

 

• Como se procede nos casos já existentes?

3 - O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos 

• Relativamente ao assunto supra, tem existido ao longo do tempo distorções e confusões e que 

tudo aquilo que se possa fazer para minimizar estes problemas é bom. Pelo que congratula

com esta iniciativa. Quanto ao plano de 

deve tomar decisões sobre as vias estruturais do Município

• Sobre a deslocalização dos serviços públicos em Vagos considera que seria adequado enviar às 

entidades competentes no momento oportuno a posição da Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marque

• Que não só subscreve as palavras do senhor 

nem todas as pessoas requerem a licença de utilização

sendo aplicadas coimas de quem é a competência para as 

• Qual o ponto de situação 

uma página em jornal sobre u

Gostaria de saber o que é qu

• Sobre a questão já levantada 

Industrial. -----------------------------------------------------------------------------

• O bom desempenho da equipa

distrital de Seniores Femininos de Futsal.

Grecas. --------------------------------------------------

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

Sobre as questões colocadas foram dados os seguintes esclarecimentos, a saber: 

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé:

• Informou que cabe à fiscalização analisar e vigiar os procedimentos antes de ser passada a 

licença de utilização. O 

Câmara Municipal vai fiscalizar desde o início. Referiu ainda que o pedido de licença de 

utilização é obrigatório pelo que pod

entidade responsável que é a Câmara Municipal de Vagos

aplicada alguma. ------------------------------

• Relativamente à Biblioteca de Vagos informou que foi

o empreiteiro João Cabral Gonçalves e Filhos e sub empreiteiros resultando 

compromisso de dar inicio à obra já no próximo dia 31 de março

O senhor Presidente da Câmara, dr. S

• Agradeceu as palavras do senhor Vereador eng. Mário Martins e referiu que esta metodologia 

dará frutos a longo prazo, mas não irá resolver processos que estão para trás: “ 

Municipal, devemos ser os principais propulsores para que sejam pedidas as licenças de 

utilização; é também importante sensibilizar

concelho e estão ligados ao Munic

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

Como se procede nos casos já existentes? 

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior referiu: 

Relativamente ao assunto supra, tem existido ao longo do tempo distorções e confusões e que 

tudo aquilo que se possa fazer para minimizar estes problemas é bom. Pelo que congratula

com esta iniciativa. Quanto ao plano de alinhamentos, quando a Câmara Municipal os rever 

deve tomar decisões sobre as vias estruturais do Município. -------------------------------------------

Sobre a deslocalização dos serviços públicos em Vagos considera que seria adequado enviar às 

competentes no momento oportuno a posição da Câmara Municipal e Assembleia 

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques fez saber: 

subscreve as palavras do senhor Vereador eng. Mário Martins, como

nem todas as pessoas requerem a licença de utilização. Nesses casos qual a atitude a tomar e 

sendo aplicadas coimas de quem é a competência para as aplicar? -------------------------------------

o ponto de situação da estação elevatória em Mesas, uma vez que foi

uma página em jornal sobre um abaixo-assinado que referia o descontentamento da população. 

que é que a Câmara fez? --------------------------------------------------------------

obre a questão já levantada dos inertes por trás da Vidraria Almeida e vacaria na Zona 

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

bom desempenho da equipa Always Young ADRC na Taça e Supertaça

distrital de Seniores Femininos de Futsal. Deu os parabéns à equipa feminina de veteranos dos 

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

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

olocadas foram dados os seguintes esclarecimentos, a saber: --------

eng.ª Sara Caladé:  

nformou que cabe à fiscalização analisar e vigiar os procedimentos antes de ser passada a 

O objetivo é transmitir que não deve haver prevaricação uma vez que a 

vai fiscalizar desde o início. Referiu ainda que o pedido de licença de 

utilização é obrigatório pelo que pode ser imposta uma coima a quem não o 

ade responsável que é a Câmara Municipal de Vagos, embora não tenha até á data sido 

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

Relativamente à Biblioteca de Vagos informou que foi realizada uma reunião entre o M

o empreiteiro João Cabral Gonçalves e Filhos e sub empreiteiros resultando 

de dar inicio à obra já no próximo dia 31 de março. --------------------------

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado: 

as palavras do senhor Vereador eng. Mário Martins e referiu que esta metodologia 

dará frutos a longo prazo, mas não irá resolver processos que estão para trás: “ 

devemos ser os principais propulsores para que sejam pedidas as licenças de 

utilização; é também importante sensibilizar todos os técnicos privados 

concelho e estão ligados ao Município de Vagos.” -----------------------------------------
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Relativamente ao assunto supra, tem existido ao longo do tempo distorções e confusões e que 

tudo aquilo que se possa fazer para minimizar estes problemas é bom. Pelo que congratula-se 

alinhamentos, quando a Câmara Municipal os rever 

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

Sobre a deslocalização dos serviços públicos em Vagos considera que seria adequado enviar às 

competentes no momento oportuno a posição da Câmara Municipal e Assembleia 

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

, como acrescenta que 

. Nesses casos qual a atitude a tomar e 

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

uma vez que foi surpreendida com 

o descontentamento da população. 

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

s da Vidraria Almeida e vacaria na Zona 

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

upertaça do campeonato 

Deu os parabéns à equipa feminina de veteranos dos 

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

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

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

nformou que cabe à fiscalização analisar e vigiar os procedimentos antes de ser passada a 

objetivo é transmitir que não deve haver prevaricação uma vez que a 

vai fiscalizar desde o início. Referiu ainda que o pedido de licença de 

o fizer, por parte da 

embora não tenha até á data sido 

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

ada uma reunião entre o Município, 

o empreiteiro João Cabral Gonçalves e Filhos e sub empreiteiros resultando desta o 

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

as palavras do senhor Vereador eng. Mário Martins e referiu que esta metodologia 

dará frutos a longo prazo, mas não irá resolver processos que estão para trás: “ Nós, Câmara 

devemos ser os principais propulsores para que sejam pedidas as licenças de 

 que trabalham no 

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



 

 

• Sobre a situação dos inertes na Zona Industrial de Vagos verificou

exploração e que deu entrada nesta C.M. um ofício da CCDR a solicitar informações sobre o 

assunto. ----------------------------------------------------

• Informou que chegaram alguns

fiscalização para averiguar. 

• Quanto ao processo do sr. Amândio Matias verificou

invadida a zona da REN, 

• Deu conta da visita feita ao edifício

ótimas e que se justifica manter os serviços daquele tribunal sendo que o próprio administrador 

defende a permanência do mesmo.

• Sobre as notícias dos j

abaixo- assinado na Câmara, pelo menos até à

• Acrescenta que para alé

e super taça distrital, tamb

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

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

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

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

Presentes: 

• Ata n.º 04 /2014, de 19 de fevereiro; 

• Ata n.º 05 /2014, de 05 de março; 

Uma vez que o texto das mesma

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprov

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18

em dinheiro de 338.031,46 € (trezentos e trinta e oito mil, 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

Sobre a situação dos inertes na Zona Industrial de Vagos verificou-se que de facto existe 

exploração e que deu entrada nesta C.M. um ofício da CCDR a solicitar informações sobre o 

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

e chegaram alguns casos denunciados anonimamente e que foram remetidos à 

fiscalização para averiguar. -----------------------------------------------------------------------------------

to ao processo do sr. Amândio Matias verificou-se que existe violação do alvará tendo sido 

invadida a zona da REN, pelo que vão ser tomadas as medidas necessárias. -----

feita ao edifício do Tribunal de Vagos referindo que as instalações são 

ótimas e que se justifica manter os serviços daquele tribunal sendo que o próprio administrador 

defende a permanência do mesmo. ------------------------------------------------------

os jornais não tem conhecimento de nada pois não deu entrada

âmara, pelo menos até à data, e não tem por hábito governar pelos jornais

centa que para além do bom desempenho dos Always Young na conquista da taça distrital 

e super taça distrital, também é de salientar que se sagraram campeãs distritais. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Ata n.º 04 /2014, de 19 de fevereiro; -----------------------------------------------------------------------

Ata n.º 05 /2014, de 05 de março; ---------------------------------------------------------------------------

mesmas 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-las. -----------------------------------------------------

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 18 de março de 2014, o qual acusa um saldo 

rezentos e trinta e oito mil, trinta e um euros e quarenta 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 
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se que de facto existe 

exploração e que deu entrada nesta C.M. um ofício da CCDR a solicitar informações sobre o 

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

casos denunciados anonimamente e que foram remetidos à 

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

se que existe violação do alvará tendo sido 

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

que as instalações são 

ótimas e que se justifica manter os serviços daquele tribunal sendo que o próprio administrador 

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

não deu entrada nenhum 

governar pelos jornais.  

conquista da taça distrital 

s distritais. --------------------- 

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

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

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

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

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

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

os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

 e seis cêntimos). -- 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 



 

 

“ - O.P. nº. 525 – Ferreira – Construções, S.A.,

– Centro Escolar Gafanha da Boa Hora. Fatura nº 364 no valor de 179.542,24 

Crédito nº 14, no valor de 26.497,17 

 - O.P. nº. 526 – Ferreira - Construções, S.A., no valor de 26.4

Centro Escolar Gafanha da Boa Hora. Fatura nº 429;

 - O.P. nº. 552 – Pavi Azemeis –

da parte restante do Auto nº 1 – 

 - O.P. nº. 575 – F.G.Silva, Lda, no valor de 4.920,71

Apoio a Arte Xávega na Praia do Areão. Fatura nº 89.”

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

período de 28 de fevereiro a 14 de março

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

4.1. Orçamento 2014 - 1ª alteração 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das compe

delegadas aprovou a 1ª alteração 

anulações, o montante de 180.000,00 

Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

4.2. PPI (Plano Plurianual de Investimento

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das compe

delegadas aprovou a 1ª alteração

constituído por 1 folha. A Câmara Municipal

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

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

5.1. Parecer prévio vinculativo para ajus

do areal e recolha de resíduos urbanos indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, 

limpeza e vigilância de sanitários nas praias da Vagueira e Areão e limpeza de arruamentos na 

praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteira

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

Construções, S.A., no valor de 153.045,07 €, para pagamento do Auto n

Centro Escolar Gafanha da Boa Hora. Fatura nº 364 no valor de 179.542,24 € e abate de Nota de 

Crédito nº 14, no valor de 26.497,17 €; 

Construções, S.A., no valor de 26.496,94 €, para pagamento do Auto n

Centro Escolar Gafanha da Boa Hora. Fatura nº 429; 

– Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 15.204,18 

 Beneficiação Arruamentos na Freguesia de Vagos. Fatura nº 130912;

F.G.Silva, Lda, no valor de 4.920,71€, para pagamento do Auto nº 1 

Apoio a Arte Xávega na Praia do Areão. Fatura nº 89.”------------------------------------------------------------

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

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

os no âmbito da Divisão Administrativa e Jurídica (Exp

período de 28 de fevereiro a 14 de março de 2014, 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. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

1ª alteração ---------------------------------------------------------------------------------

Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas 

180.000,00 € (cento e oitenta mil euros), documento constituído

tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------

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

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

Plurianual de Investimentos) 2014 - 1ª alteração -------------------------

te da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano, documento 

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

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

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

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime geral: aquisição de serviços para limpeza 

do areal e recolha de resíduos urbanos indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, 

limpeza e vigilância de sanitários nas praias da Vagueira e Areão e limpeza de arruamentos na 

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

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 

, da Câmara Municipal de Vagos 

5 

€, para pagamento do Auto nº 25 

€ e abate de Nota de 

€, para pagamento do Auto nº 26 – 

Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 15.204,18 €, para pagamento 

eguesia de Vagos. Fatura nº 130912; 

º 1 – Construção de 

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

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

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

Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui 

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

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

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

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

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

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

tências que lhe foram 

ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas 

documento constituído por 1 folha. A 

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

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

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

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

tências que lhe foram 

) do corrente ano, documento 

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

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

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

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

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

regime geral: aquisição de serviços para limpeza 

do areal e recolha de resíduos urbanos indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, 

limpeza e vigilância de sanitários nas praias da Vagueira e Areão e limpeza de arruamentos na 

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

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

mente 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 geral – para aquisição de 

indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, limpeza e vigilância de sanitários nas praias da 

Vagueira e Areão e limpeza de arruamentos na pr

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

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

5.2. Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

vigilância humana, no âmbito d

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 

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

do Céu Pereira Sarabando Marques

simplificado – para aquisição de 

2014.” ----------------------------------

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

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

5.3. Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

espetáculo de dança “O baile”, no âmbito do evento “Singularidades 2014”

Presente a informação do Serviço de 

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 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques

favorável para o ajuste direto - 

“O baile”, no âmbito do evento “Singularidades 2014

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

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

5.4. Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

espetáculo de teatro “A barriga da baleia”, no âmbito do evento “Singularidades 2014”

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 

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

do Céu Pereira Sarabando Ma

simplificado – para aquisição de 

evento “Singularidades 2014” -----------------------------------

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

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviços para limpeza do areal e recolha de resíduos urbanos 

indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, limpeza e vigilância de sanitários nas praias da 

Vagueira e Areão e limpeza de arruamentos na praia da Vagueira. -------------------------

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado: aquisição de serviço de 

vigilância humana, no âmbito do evento “Singularidades 2014” ----------------------------------------------

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 

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto 

para aquisição de serviço de vigilância humana, no âmbito do evento “Singularidades 

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

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado: aquisição de serviço de 

espetáculo de dança “O baile”, no âmbito do evento “Singularidades 2014” -------------------------------

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 

, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores drª 

Pereira Sarabando Marques e eng. João Manuel da Cruz Domingues, 

 regime simplificado – para aquisição de serviço de espetáculo de dança 

“O baile”, no âmbito do evento “Singularidades 2014”. ------------------------------------------------------------

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado: aquisição de serviço de 

e teatro “A barriga da baleia”, no âmbito do evento “Singularidades 2014”

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 maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto 

aquisição de serviço de espetáculo de teatro “A barriga da baleia”, no âmbito do 

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

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação
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A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

serviços para limpeza do areal e recolha de resíduos urbanos 

indiferenciados nas praias da Vagueira, Labrego e Areão, limpeza e vigilância de sanitários nas praias da 

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

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

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

regime simplificado: aquisição de serviço de 

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

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 

com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

o ajuste direto - regime 

serviço de vigilância humana, no âmbito do evento “Singularidades 

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

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

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

regime simplificado: aquisição de 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 

com duas abstenções dos senhores Vereadores drª 

ão Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio 

espetáculo de dança 

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

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

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

regime simplificado: aquisição de serviço de 

e teatro “A barriga da baleia”, no âmbito do evento “Singularidades 2014” --------------- 

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

fazer parte integrante da 

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

maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

o ajuste direto - regime 

espetáculo de teatro “A barriga da baleia”, no âmbito do 

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

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



 

 

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

5.5. Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

espetáculo de teatro “Teatro m

2014”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Finance

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

do Céu Pereira Sarabando Marques

simplificado – para aquisição de 

âmbito do evento “Singularidades 2014”.

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

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

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

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

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

7 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

ALIMENTARES – MARISOL LEMOS GUERREIRO 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr

propondo que a Câmara Municipal de Vagos suporte as despesas, de 

enviado pelo Agrupamento, dos lanches da tarde das duas alunas, que se 

corrente ano letivo, em 29.00 

• Despacho da senhora Vereadora Dulcinia Sereno, de 14 de março

A Câmara Municipal deliberou,

alunas que se estima em 29.00 € (vinte e nove euros). 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social

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

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

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

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

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

• Informação do CDGI, eng. Jorge Al

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a 

referida em epígrafe; ------------------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Ver

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado: aquisição de serviço de 

espetáculo de teatro “Teatro mais pequeno do mundo”, no âmbito do evento “Singularidades 

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

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 maioria, com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

Pereira Sarabando Marques, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto 

aquisição de serviço de espetáculo de teatro “Teatro mais pequeno do mun

âmbito do evento “Singularidades 2014”. -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONOMICOS – 1º CICLO –

MARISOL LEMOS GUERREIRO E CAROLINA LEMOS CASTRO SILVA 

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 13 de març

propondo que a Câmara Municipal de Vagos suporte as despesas, de acordo com o documento

enviado pelo Agrupamento, dos lanches da tarde das duas alunas, que se estima, até final do 

corrente ano letivo, em 29.00 € (vinte e nove euros) --------------------------------

Vereadora Dulcinia Sereno, de 14 de março de 2014. ------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suportar as despesas referentes aos lanches de duas 

€ (vinte e nove euros). --------------------------------------------------------------

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROC. Nº E06/2013 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------------------

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

Informação do CDGI, eng. Jorge Almeida, de 05 de março de 2014, a informar da necessidade 

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a 

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

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de março de 2014. 

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

regime simplificado: aquisição de serviço de 

ais pequeno do mundo”, no âmbito do evento “Singularidades 

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

ira, 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 

com a abstenção da senhora Vereadora drª Maria 

o ajuste direto - regime 

“Teatro mais pequeno do mundo”, no 

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

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

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

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

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

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

– SUPLEMENTOS 

E CAROLINA LEMOS CASTRO SILVA - 

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

.ª Lina Ferreira, 13 de março de 2014, 

acordo com o documento, 

estima, até final do 

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

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

as despesas referentes aos lanches de duas 

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

midade com o teor da presente 

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

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

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

NOMEAÇÃO DA 

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

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

o de 2014, a informar da necessidade 

de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 

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

o de 2014. ----------------------- 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por

Coordenação de Segurança em Obra da empreitada Acessos ao

José Silvestre e Gabriela Cabano,

Deve a Divisão de Gestão de Infraestruturas

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE

A PRAIA DA VAGUEIRA E PRAIA DO LABREGO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

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

• Minuta do Contrato Escrito de Empreitada, da ob

da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego

“CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA 

Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Prai

Labrego 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: 

EURO:       708.500,58 € 

--------- Aos __ dias do mês de ___________ do ano dois mil e catorze, compareceram os seguintes 

outorgantes: --------------------------------------------------------------------------------------

--------- PRIMEIRO OUTORGANTE 

Colectiva número 506 912 833, aqui representada pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, casado, natural da freguesia

o efeito na Rua da Saudade, 3840

nas alíneas e) e f), do número 2, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e 

cumprimento da deliberação de adjudicação, de 24 de Outubro de 2013 e da deliberação/despacho de 

aprovação da minuta do contrato, de __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/___ (quando 

aplicável). ------------------------------------------------

--------- SEGUNDO OUTORGANTE 

alvará nº 26539, NIPC 503 693 618, com sede na zona industrial da Farrapa, apartado 402, Freguesia 

de Chave, Concelho de Arouca, Distrito de Aveiro, 4540

representada pelo(s) _______________________________________________________________ 

(nome, residência, cartão de cidadão 

com poderes para o acto), residente na Rua _________________________________, em _______, 

portador do cartão de cidadão número _________, com data de validade até ________, na qualidade de 

representante legal da dita sociedade com 

--------- Através de procedimento de Concurso Público, ao abrigo do disposto no artigo 19º do CCP, é 

celebrado o presente contrato de empreitada entre os outorgantes acima identificados, para realização 

da obra de “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar d

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização e

Segurança em Obra da empreitada Acessos ao Estádio Municipal, o

José Silvestre e Gabriela Cabano, respetivamente fiscal de obra e coordenadora de segurança em obra

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

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

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

E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE

A PRAIA DA VAGUEIRA E PRAIA DO LABREGO – ADJUCICATÁRIO AROUCONSTROI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. - PROC.º: E04/2012 - RATIFICAÇÃO DA

DO CONTRATO --------------------------------------------------

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

Minuta do Contrato Escrito de Empreitada, da obra “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar 

da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego”, que a seguir se transcreve: 

CONTRATO ESCRITO DE EMPREITADA - MINUTA 

Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Prai

Aos __ dias do mês de ___________ do ano dois mil e catorze, compareceram os seguintes 

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

PRIMEIRO OUTORGANTE – Câmara Municipal de Vagos, entidade equiparada a Pessoa 

Colectiva número 506 912 833, aqui representada pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, casado, natural da freguesia e concelho de Vagos, com domicílio profissional para 

o efeito na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto 

nas alíneas e) e f), do número 2, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e 

cumprimento da deliberação de adjudicação, de 24 de Outubro de 2013 e da deliberação/despacho de 

aprovação da minuta do contrato, de __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/___ (quando 

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

SEGUNDO OUTORGANTE – AROUCONSTROI – Engenharia e Construções, S.A., titular do 

alvará nº 26539, NIPC 503 693 618, com sede na zona industrial da Farrapa, apartado 402, Freguesia 

e Chave, Concelho de Arouca, Distrito de Aveiro, 4540-267 Chave ARC, sociedade anónima, aqui 

representada pelo(s) _______________________________________________________________ 

(nome, residência, cartão de cidadão - nº e data de validade, relativo aos representantes da sociedade 

com poderes para o acto), residente na Rua _________________________________, em _______, 

portador do cartão de cidadão número _________, com data de validade até ________, na qualidade de 

representante legal da dita sociedade com poderes para o acto. ---------------------------------

Através de procedimento de Concurso Público, ao abrigo do disposto no artigo 19º do CCP, é 

celebrado o presente contrato de empreitada entre os outorgantes acima identificados, para realização 

da obra de “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e 
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para desempenhar as funções de Fiscalização e 

Estádio Municipal, os srs. engenheiros 

coordenadora de segurança em obra. ---- 

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE 

ADJUCICATÁRIO AROUCONSTROI – 

RATIFICAÇÃO DA 

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

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

e Defesa do Cordão Dunar 

”, que a seguir se transcreve: --- 

Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do 

Aos __ dias do mês de ___________ do ano dois mil e catorze, compareceram os seguintes 

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

Câmara Municipal de Vagos, entidade equiparada a Pessoa 

Colectiva número 506 912 833, aqui representada pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

e concelho de Vagos, com domicílio profissional para 

420 Vagos, no uso da competência que lhe é conferida pelo disposto 

nas alíneas e) e f), do número 2, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e em 

cumprimento da deliberação de adjudicação, de 24 de Outubro de 2013 e da deliberação/despacho de 

aprovação da minuta do contrato, de __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/___ (quando 

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

Engenharia e Construções, S.A., titular do 

alvará nº 26539, NIPC 503 693 618, com sede na zona industrial da Farrapa, apartado 402, Freguesia 

267 Chave ARC, sociedade anónima, aqui 

representada pelo(s) _______________________________________________________________ 

resentantes da sociedade 

com poderes para o acto), residente na Rua _________________________________, em _______, 

portador do cartão de cidadão número _________, com data de validade até ________, na qualidade de 

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

Através de procedimento de Concurso Público, ao abrigo do disposto no artigo 19º do CCP, é 

celebrado o presente contrato de empreitada entre os outorgantes acima identificados, para realização 

a Frente Marítima entre a Praia da Vagueira e 



 

 

Praia do Labrego”, cujo acto de adjudicação e aprovação da minuta do contrato constam, 

respectivamente, da deliberação de adjudicação de 24/10/2013 e da deliberação/despacho de aprovação 

da minuta do contrato de __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/____ (quando aplicável), com 

obediência às condições constantes do Projecto, do Programa de Procedimento, do Caderno de 

Encargos, do Plano de Segurança e Saúde, da Proposta apresentada e respectiva Lista de

Unitários e, nas cláusulas que a seguir se menci

--------- Primeira – O Segundo Outorgante obriga

€ 708.500,58 (setecentos e oito mil, quinhentos euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, de acordo com as quantidades de trabalhos e lista de 

preços unitários anexa à proposta e que tem cabimento orçamental no capítulo 0

orgânica, e no capítulo 07, grupo 01, artigo 04, número 13, da classificação económica do Orçamento 

do Município para o corrente ano, com a dotação global de ___________________________________ 

euros e o saldo disponível de ___________

euros, encargo assegurado, no âmbito da LCPA, pelo compromisso n.º 881. 

--------- Segunda – Os trabalhos da empreitada, deverão ser executados dentro das boas normas da 

especialidade e de acordo com todas as peças que compõem o Caderno de Encargos e o Projecto, 

cumprindo o Segundo outorgante as instruções que, para tal fim, lhe forem dadas pela “Fiscalização”. 

--------- Terceira – Os trabalhos da empreitada, terão início 

no prazo de vinte e dois dias úteis, contados a partir da data da assinatura do presente contrato e 

deverão estar concluídos no prazo de 5 (cinco) meses. 

--------- Quarta – O Segundo Outorgante obriga

5 (cinco) meses e a cumprir as condições constantes do Plano de Trabalhos. 

--------- Quinta – O pagamento é feito c

e processamento das respectivas facturas. 

--------- Sexta – A execução do presente contrato fica assegurada pela cau

€, correspondente a 10% do valor da adjudicaç

emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arouca, C.R.L., em 28/02/2014, a favor do Município 

de Vagos. -----------------------------------------------------------------------

--------- Sétima – O Segundo outorgante obriga

temporária, nos termos da legislação em vigor. 

--------- Oitava – A revisão de preços obedecerá às disposições legais em vigor. É aplicável à revisão de 

preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei, ou seja, a fór

F09 referida no despacho n.º 1592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretário de Estado das Obras Públicas, 

publicado no D.R. n.º 19, II Série, de 23 de Janeiro de 2004. 

--------- Nona – A tudo não prev

Caderno de Encargos, bem como, as disposições que regulam o Decreto

Janeiro (Código dos Contratos Públicos). 

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

Praia do Labrego”, cujo acto de adjudicação e aprovação da minuta do contrato constam, 

respectivamente, da deliberação de adjudicação de 24/10/2013 e da deliberação/despacho de aprovação 

e __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/____ (quando aplicável), com 

obediência às condições constantes do Projecto, do Programa de Procedimento, do Caderno de 

Encargos, do Plano de Segurança e Saúde, da Proposta apresentada e respectiva Lista de

Unitários e, nas cláusulas que a seguir se mencionam: -------------------------------------------------------------

O Segundo Outorgante obriga-se a executar a referida empreitada pelo montante de 

o mil, quinhentos euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, de acordo com as quantidades de trabalhos e lista de 

preços unitários anexa à proposta e que tem cabimento orçamental no capítulo 0102 da classificação 

orgânica, e no capítulo 07, grupo 01, artigo 04, número 13, da classificação económica do Orçamento 

do Município para o corrente ano, com a dotação global de ___________________________________ 

euros e o saldo disponível de ____________________________________________________________ 

euros, encargo assegurado, no âmbito da LCPA, pelo compromisso n.º 881. ---------------------

Os trabalhos da empreitada, deverão ser executados dentro das boas normas da 

specialidade e de acordo com todas as peças que compõem o Caderno de Encargos e o Projecto, 

cumprindo o Segundo outorgante as instruções que, para tal fim, lhe forem dadas pela “Fiscalização”. 

Os trabalhos da empreitada, terão início com o auto de consignação que será lavrado 

no prazo de vinte e dois dias úteis, contados a partir da data da assinatura do presente contrato e 

deverão estar concluídos no prazo de 5 (cinco) meses. -----------------------------------------------------------

O Segundo Outorgante obriga-se a ter concluído a obra até ao termo daquele prazo de 

5 (cinco) meses e a cumprir as condições constantes do Plano de Trabalhos. -------------------

O pagamento é feito com base em autos de medição de trabalhos, após a sua aprovação 

e processamento das respectivas facturas. -----------------------------------------------------------

A execução do presente contrato fica assegurada pela caução do montante de 70.851,00 

€, correspondente a 10% do valor da adjudicação, prestada através da Garantia Bancária Nº 01/2004, 

emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arouca, C.R.L., em 28/02/2014, a favor do Município 

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

O Segundo outorgante obriga-se a proceder à colocação em obra de sinalização 

temporária, nos termos da legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------

A revisão de preços obedecerá às disposições legais em vigor. É aplicável à revisão de 

preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei, ou seja, a fór

F09 referida no despacho n.º 1592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretário de Estado das Obras Públicas, 

publicado no D.R. n.º 19, II Série, de 23 de Janeiro de 2004. ------------------------------------------------------

A tudo não previsto no presente contrato aplicar-se-ão as disposições constantes do 

Caderno de Encargos, bem como, as disposições que regulam o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro (Código dos Contratos Públicos). --------------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Praia do Labrego”, cujo acto de adjudicação e aprovação da minuta do contrato constam, 

respectivamente, da deliberação de adjudicação de 24/10/2013 e da deliberação/despacho de aprovação 

e __/__/2014, ratificado por deliberação de __/__/____ (quando aplicável), com 

obediência às condições constantes do Projecto, do Programa de Procedimento, do Caderno de 

Encargos, do Plano de Segurança e Saúde, da Proposta apresentada e respectiva Lista de Preços 

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

se a executar a referida empreitada pelo montante de 

o mil, quinhentos euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do Imposto 

sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, de acordo com as quantidades de trabalhos e lista de 

102 da classificação 

orgânica, e no capítulo 07, grupo 01, artigo 04, número 13, da classificação económica do Orçamento 

do Município para o corrente ano, com a dotação global de ___________________________________ 

_________________________________________________ 

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

Os trabalhos da empreitada, deverão ser executados dentro das boas normas da 

specialidade e de acordo com todas as peças que compõem o Caderno de Encargos e o Projecto, 

cumprindo o Segundo outorgante as instruções que, para tal fim, lhe forem dadas pela “Fiscalização”.  

com o auto de consignação que será lavrado 

no prazo de vinte e dois dias úteis, contados a partir da data da assinatura do presente contrato e 

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

se a ter concluído a obra até ao termo daquele prazo de 

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

om base em autos de medição de trabalhos, após a sua aprovação 

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

ção do montante de 70.851,00 

ão, prestada através da Garantia Bancária Nº 01/2004, 

emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arouca, C.R.L., em 28/02/2014, a favor do Município 

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

se a proceder à colocação em obra de sinalização 

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

A revisão de preços obedecerá às disposições legais em vigor. É aplicável à revisão de 

preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei, ou seja, a fórmula 

F09 referida no despacho n.º 1592/2004, de 08 de Janeiro, do Secretário de Estado das Obras Públicas, 

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

ão as disposições constantes do 

Lei n.º 18/2008, de 29 de 

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



 

 

--------- O Segundo Outorgante tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, 

conforme foi verificado através da Declaração emitida automaticamente pelo Serviço Segurança Social 

Directa, Declaração nº 8462249,

--------- Foi também verificado que, através da certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Arouca, 

datada de 14/01/2014, o Segundo Outorgante tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que 

não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer imp

legais. -- 

--------- Este contrato vai ser assinado pelos outorgantes, que o acham conforme a sua vontade. 

--------- Vagos, __ de ________ de _____.

• Garantia bancária nº 01/2014

oitocentos e cinquenta e um euros

• Documentos de Habilitação apresentados pelo adjudicatário, via vortal; 

• Informação do coordenador técnico, 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 06 de març

contrato anexa pelo órgão competente para a decisão de contratar (Câm

• Despacho do senhor Presidente

Reunião de CM para ratificar

A Câmara Municipal deliberou, por

o senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, 

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

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

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

1 – MARIA ISABEL COSTA SANTOS LOURENÇO 

HORA – PROC.º 2/14 – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE

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

• Requerimento de Maria Isabel Costa dos Santos Lourenço

Municipal em 16 de janeiro de 2014

•  Informação da técnica superior, dr.

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22 de janeiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“Exma Sr.ª Vereadora Engª Sara Caladé Concordo com a informação prestada, deixando à 

consideração superior face ao exposto

• Despacho da senhora Ve

transcreve: “Ao jurista, Dr. Pedro Samagaio para informar, atendendo também à informação 

técnica de 22.01.2014.”

• Parecer do técnico superior,

transcreve: “Exma Sr.ª Vereadora da C.M.V. C

superiormente se entender 

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

O Segundo Outorgante tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, 

conforme foi verificado através da Declaração emitida automaticamente pelo Serviço Segurança Social 

Directa, Declaração nº 8462249, de 14/01/2014. --------------------------------------------------------------------

Foi também verificado que, através da certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Arouca, 

datada de 14/01/2014, o Segundo Outorgante tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que 

não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos, prestações tributárias ou acréscimos 

Este contrato vai ser assinado pelos outorgantes, que o acham conforme a sua vontade. 

Vagos, __ de ________ de _____.” ---------------------------------------------------

tia bancária nº 01/2014, da CCAM de Arouca, no valor de 70.851,00

tocentos e cinquenta e um euros), correspondente a 10% do valor da adjudic

Documentos de Habilitação apresentados pelo adjudicatário, via vortal; ----------------------------

Informação do coordenador técnico, sr. Mário Dinis, de 06 de março de 2014; 

o CDEP, arq. Pedro Castro, de 06 de março de 2014: “ De aprovar a minuta do 

anexa pelo órgão competente para a decisão de contratar (Câmara 

Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 12 de março de 2014

para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------

pal deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação da Minuta do Contrato e autorizar 

Presidente da Câmara a outorgá-lo. ------------------------------------------------------

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

MARIA ISABEL COSTA SANTOS LOURENÇO – FORTE VELHO – GAFANHA DA BOA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE- ARTº 870 

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

de Maria Isabel Costa dos Santos Lourenço, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 16 de janeiro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, do artigo 870

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 22 de janeiro de 2014; --------

eng.ª Isabel Trindade, de 22 de janeiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

ª Vereadora Engª Sara Caladé Concordo com a informação prestada, deixando à 

consideração superior face ao exposto na mesma, sobretudo 2ª frase do ponto 6.” 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014

Ao jurista, Dr. Pedro Samagaio para informar, atendendo também à informação 

” ---------------------------------------------------------------------------------------

Parecer do técnico superior, jurista dr. Pedro Samagaio, de 05 de março de 2014, que a seguir se 

Exma Sr.ª Vereadora da C.M.V. Concordo com a presente informação técnica. Se 

superiormente se entender não se vê inconveniente em deferir-se o ora solicitado

, da Câmara Municipal de Vagos 
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O Segundo Outorgante tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, 

conforme foi verificado através da Declaração emitida automaticamente pelo Serviço Segurança Social 

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

Foi também verificado que, através da certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Arouca, 

datada de 14/01/2014, o Segundo Outorgante tem a sua situação tributária regularizada, uma vez que 

ostos, prestações tributárias ou acréscimos 

Este contrato vai ser assinado pelos outorgantes, que o acham conforme a sua vontade. ----------- 

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

, no valor de 70.851,00 € (setenta mil, 

% do valor da adjudicação; --------------- 

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

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

“ De aprovar a minuta do 

 Municipal) ”; ------ 

de 2014: “Aprovo. À 

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

a Minuta do Contrato e autorizar 

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

com o teor da presente 

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

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

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

GAFANHA DA BOA 

ARTº 870 ---------------------- 

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

, com registo de entrada nesta Câmara 

, a requerer certidão de compropriedade, do artigo 870; ------ 

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

eng.ª Isabel Trindade, de 22 de janeiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

ª Vereadora Engª Sara Caladé Concordo com a informação prestada, deixando à 

na mesma, sobretudo 2ª frase do ponto 6.” ----------------- 

de 2014, que a seguir se 

Ao jurista, Dr. Pedro Samagaio para informar, atendendo também à informação 

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

de 2014, que a seguir se 

oncordo com a presente informação técnica. Se 

se o ora solicitado.”; --------------- 



 

 

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “À reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito em Forte Velho, a confrontar do norte com João Lucas Júnior, sul António das Neves Abreu, 

nascente Estrada Florestal e do poente com R

freguesia da Gafanha da Boa Hora sob o artigo 870

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

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

2 - MARIA ISABEL COSTA SANTOS LOURENÇO 

HORA – PROC.º 3/14 – CONSTITUIÇÃO DE 

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

• Requerimento de Maria Isabel Costa dos Santos Lourenço, com registo de entrada nes

Municipal em 16 de janeiro de 2014

•  Informação da técnica superior, dr.

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Concordo com a informação prestada. À consideração 

superior.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª S

transcreve: “Ao Dr. Pedro Samagaio para parecer

22.01.2014.” -------------------------------------------

• Parecer do técnico superior, 

transcreve: “Exma Sr.ª Vereadora da C.M.V. C

superiormente se entender não se vê inconveniente em deferir

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2014, que a seguir se 

transcreve: “À reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito em Forte Velho, a confronta

Estrada Florestal e do poente com Rua Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

Gafanha da Boa Hora sob o artigo 883

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade 

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

3 – MANUEL CRUZ COSTA 

COMPENSAÇÃO ---------------

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

• Requerimento de Manuel Cruz

março de 2014, a requerer o pagamento da 

loteamento nº 1/08 com redução de 30%, conforme deliberação de Câmara de 23 de janeiro de 

2009; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da CT, sr.ª Paula Camarneiro, de 06 de març

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2014,

“À reunião de CM.” -------------------------------------------------------------

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

em Forte Velho, a confrontar do norte com João Lucas Júnior, sul António das Neves Abreu, 

nascente Estrada Florestal e do poente com Rua Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia da Gafanha da Boa Hora sob o artigo 870. -------------------------------------------------

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

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

MARIA ISABEL COSTA SANTOS LOURENÇO – FORTE VELHO – GAFANHA DA BOA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE- ARTº 883

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

Requerimento de Maria Isabel Costa dos Santos Lourenço, com registo de entrada nes

Municipal em 16 de janeiro de 2014 a requerer certidão de compropriedade, do artigo 883

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 22 de janeiro de 2014; --------------------------

recer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22 de janeiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Concordo com a informação prestada. À consideração 

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

senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

r. Pedro Samagaio para parecer, atendendo à informação técnica de 

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

Parecer do técnico superior, jurista dr. Pedro Samagaio, de 05 de março de 2014, que a seguir se 

Exma Sr.ª Vereadora da C.M.V. Concordo com a presente informação técnica. Se 

te se entender não se vê inconveniente em deferir-se o ora solicitado

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2014, que a seguir se 

“À reunião de CM.” -----------------------------------------------------------------------------

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

em Forte Velho, a confrontar do norte com Emília de Miranda, sul Heitor das Neves

te com Rua Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

a sob o artigo 883. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

MANUEL CRUZ COSTA – VAGOS - PROC.º LOTEAMENTO Nº 1/08 

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

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

Requerimento de Manuel Cruz Costa, com registo de entrada nesta Câmara Municipal e

, a requerer o pagamento da taxa de compensação referente ao processo de 

loteamento nº 1/08 com redução de 30%, conforme deliberação de Câmara de 23 de janeiro de 

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

ª Paula Camarneiro, de 06 de março de 2014; -------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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o de 2014, que a seguir se 

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

e compropriedade do prédio 

em Forte Velho, a confrontar do norte com João Lucas Júnior, sul António das Neves Abreu, 

ua Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da 

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

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

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

GAFANHA DA BOA 

ARTº 883 ---------------------- 

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

Requerimento de Maria Isabel Costa dos Santos Lourenço, com registo de entrada nesta Câmara 

a requerer certidão de compropriedade, do artigo 883; ------- 

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

de janeiro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Concordo com a informação prestada. À consideração 

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

de 2014, que a seguir se 

informação técnica de 

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

dr. Pedro Samagaio, de 05 de março de 2014, que a seguir se 

oncordo com a presente informação técnica. Se 

se o ora solicitado.”; --------------- 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2014, que a seguir se 

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

e compropriedade do prédio 

Heitor das Neves, nascente 

te com Rua Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

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

com o teor da presente deliberação. ---- 

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

1/08 – TAXA DE 

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

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

Costa, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de 

taxa de compensação referente ao processo de 

loteamento nº 1/08 com redução de 30%, conforme deliberação de Câmara de 23 de janeiro de 

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

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



 

 

• Parecer da senhora CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 06 de

transcreve: “Exma Srª Vereadora Concordo com a informação prestada. À consideração 

superior. 

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “Deferido, de acordo c/ a inf

ratificar.” ------------------

A Câmara Municipal deliberou, por

Caladé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Usaram da palavra: 

• O senhor César Santos,

condições da Rua da Alegria e Travessa Padre Vicente Maria da Rocha 

frequentada por muitas cr

muito perigo pois alguns 

testemunha de um acidente que só por

• O senhor Alírio Matos, reside

sinalização encoberta; e que se tomem as medidas necessárias à redução de velocidade na Rua 

dos Cardais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara informou que as ruas referidas pelo sr. César Santos vão ser 

intervencionadas no próximo mês. 

Em resposta ao senhor Alírio de Matos a

colocados sinais nas seguintes ruas: 

 - Rua Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro com Rua Miguel torga;

 - Rua dos Lamigueiros com a Rua Miguel Torga

 - Rua das Cartaxas com a Rua Porto Gonçalo

 - Rua Mendes Correia Rocha (Rua dos Cardais

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

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 

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

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

 

Ata n.º 06/2014, de 19 de março, da Câmara Municipal de 

Parecer da senhora CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 06 de março de 2014, que a seguir se 

Exma Srª Vereadora Concordo com a informação prestada. À consideração 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2014, que a seguir se 

Deferido, de acordo c/ a informação técnica de 06.03.2014. À reunião de CM

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

O senhor César Santos, como residente e investidor nesta Vila de Vagos, veio alertar para as 

a Rua da Alegria e Travessa Padre Vicente Maria da Rocha 

muitas crianças que por ela tem acesso à zona escolar e desportiva e onde reside

muito perigo pois alguns condutores tem uma condução abusiva tendo

acidente que só por acaso não envolveu nenhuma criança. ----------------

senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocou novamente a questão de existir 

ação encoberta; e que se tomem as medidas necessárias à redução de velocidade na Rua 

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

O senhor Presidente da Câmara informou que as ruas referidas pelo sr. César Santos vão ser 

intervencionadas no próximo mês. -------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta ao senhor Alírio de Matos a senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, informou

colocados sinais nas seguintes ruas:  

Rua Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro com Rua Miguel torga; 

dos Lamigueiros com a Rua Miguel Torga 

Rua das Cartaxas com a Rua Porto Gonçalo 

Rua Mendes Correia Rocha (Rua dos Cardais). 

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

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, Carla Manuela Castro 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e cinco

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

12 

março de 2014, que a seguir se 

Exma Srª Vereadora Concordo com a informação prestada. À consideração 

de março de 2014, que a seguir se 

À reunião de CM para 

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

ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

nesta Vila de Vagos, veio alertar para as 

a Rua da Alegria e Travessa Padre Vicente Maria da Rocha uma vez que é 

que por ela tem acesso à zona escolar e desportiva e onde reside 

uma condução abusiva tendo, inclusive, sido 

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

nte na Vila de Vagos, colocou novamente a questão de existir 

ação encoberta; e que se tomem as medidas necessárias à redução de velocidade na Rua 

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

O senhor Presidente da Câmara informou que as ruas referidas pelo sr. César Santos vão ser 

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

informou que foram 

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

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 

Carla Manuela Castro 

e cinco minutos. – 

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


