
 

 

No dia nove de abril de dois mil e catorze, pelas 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu

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

Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora Assi

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

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

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de

Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

• A senhora Vereadora, e

trabalhos relativos à empreitada da Biblioteca Municipal, com a entrada em obra do 

subempreiteiro RODTEC. Quanto aos restantes subempreiteiros, estes ainda não reiniciaram os 

trabalhos na empreitada referida por indisponibilidade

João Cabral & Filhos a concluir outra empreitada no Concelho de Vagos, e havendo 

subempreiteiros comuns às duas empreitadas referidas, as empresas subcontratadas não estão a 

conseguir dar resposta ao solicitado

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

 

Ata n.º 07/2014, de 09 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

 CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2014, de 09 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta e oito minutos

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

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz 

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

união de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do senhor 

eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, por motivos de serviço. -------------------

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, para informar que no dia 31 de março reiniciaram os 

trabalhos relativos à empreitada da Biblioteca Municipal, com a entrada em obra do 

subempreiteiro RODTEC. Quanto aos restantes subempreiteiros, estes ainda não reiniciaram os 

trabalhos na empreitada referida por indisponibilidade de meios, uma vez que, estando a empresa 

João Cabral & Filhos a concluir outra empreitada no Concelho de Vagos, e havendo 

subempreiteiros comuns às duas empreitadas referidas, as empresas subcontratadas não estão a 

conseguir dar resposta ao solicitado. ------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

, eng.º João Manuel da Cruz 

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

Paula Cristina Teixeira 

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

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

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

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

, justifica a falta à reunião do senhor 

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

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

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

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

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

31 de março reiniciaram os 

trabalhos relativos à empreitada da Biblioteca Municipal, com a entrada em obra do 

subempreiteiro RODTEC. Quanto aos restantes subempreiteiros, estes ainda não reiniciaram os 

de meios, uma vez que, estando a empresa 

João Cabral & Filhos a concluir outra empreitada no Concelho de Vagos, e havendo 

subempreiteiros comuns às duas empreitadas referidas, as empresas subcontratadas não estão a 

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

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



 

 

• A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para apresentar o P

“Singularidades 2014”. 

Sobre este assunto o senhor Presidente da Câmara, 

Em resposta à pergunta feita pelo senhor Vereador, eng.ª João Domingues, sobre o que se tira das verbas 

entregues a CIRA e que serviços temos com esse dinheiro, o senhor Presidente da Câmara explicou que 

basicamente a grande fatia dessas verbas transferida

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

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para questionar sobre o desassor

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

Sobre este assunto o senhor Pre

Ambiental. -------------------------------------------------------------------

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

• O senhor Vereador, eng

Centro Escolar de Fonte de Angeão. 

Sobre este assunto o senhor Presidente da Câmara informou que a obra está a d

iniciados em breve as obras dos Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de Angeão

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

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu

- Saber o ponto da situação da Escola da Parada;

- Saber da deslocação do senhor Presidente da Câmara

Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu informando que relativamente à escola 

da Parada a mesma está pronta a ser inaugurada, sendo intenção do senhor Presidente convidar para esta 

inauguração o senhor Reitor da Universidade de Aveiro.

Presidente referiu que na mesma

sendo que ambos estiveram presentes num jantar de angariação de f

viagem, e tão só da viagem, foi pago pela Câmara Municipal, à semelhança do que já aco

passado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para apresentar o Programa e Orçamento do evento 

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

o senhor Presidente da Câmara, prestou alguns esclarecimentos. ---------------------------

Em resposta à pergunta feita pelo senhor Vereador, eng.ª João Domingues, sobre o que se tira das verbas 

entregues a CIRA e que serviços temos com esse dinheiro, o senhor Presidente da Câmara explicou que 

basicamente a grande fatia dessas verbas transferidas à CIRA, são no âmbito do POLIS

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para questionar sobre o desassoreamento no Concelho 

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

sidente da Câmara referiu que se encontra na fase do estudo de

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para saber o ponto da situação sobre a conclusão do 

Centro Escolar de Fonte de Angeão. ------------------------------------------------------------------------

Sobre este assunto o senhor Presidente da Câmara informou que a obra está a decorrer e que serão 

Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de Angeão

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

senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques para colocar as seguintes questões:

Saber o ponto da situação da Escola da Parada; ----------------------------------------------------------

Saber da deslocação do senhor Presidente da Câmara aos Estados Unidos. Saber quem pagou

Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu informando que relativamente à escola 

ma está pronta a ser inaugurada, sendo intenção do senhor Presidente convidar para esta 

o senhor Reitor da Universidade de Aveiro. Sobre a deslocação aos Estados Unidos o senhor 

Presidente referiu que na mesma, foi acompanhado pelo Presidente dos Bombeiros Voluntários 

presentes num jantar de angariação de fundos, informou ainda que o custo da 

foi pago pela Câmara Municipal, à semelhança do que já aco

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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rograma e Orçamento do evento 

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

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

Em resposta à pergunta feita pelo senhor Vereador, eng.ª João Domingues, sobre o que se tira das verbas 

entregues a CIRA e que serviços temos com esse dinheiro, o senhor Presidente da Câmara explicou que 

são no âmbito do POLIS. --------------------- 

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

eamento no Concelho 

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

sidente da Câmara referiu que se encontra na fase do estudo de Impacto 

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

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

.º João Domingues, para saber o ponto da situação sobre a conclusão do 

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

ecorrer e que serão 

Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de Angeão. ---------------- 

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

Marques para colocar as seguintes questões: ------------- 

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

aber quem pagou. - 

Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu informando que relativamente à escola 

ma está pronta a ser inaugurada, sendo intenção do senhor Presidente convidar para esta 

Sobre a deslocação aos Estados Unidos o senhor 

dos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

undos, informou ainda que o custo da 

foi pago pela Câmara Municipal, à semelhança do que já aconteceu no 

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

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



 

 

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para deixar uma palavra de congratulação pelo facto 

dos Vereadores de oposição serem 

eventos, inaugurações e deslocações

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

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

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

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

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

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

2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS/2013

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 20

Relativamente a este ponto, o senhor Presidente da Câmara Municipal, sugeriu que o mesmo fosse 

analisado em reunião extraordinária a convocar para o próximo 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 08 

dinheiro de 30.354,41 € (trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos). 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
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O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para deixar uma palavra de congratulação pelo facto 

dos Vereadores de oposição serem chamados a participar e marcarem presença em diversos 

, inaugurações e deslocações. -----------------------------------------------------------------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2013 ------------------------------------------------------------------------------

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2013. --------------------------------------------

Relativamente a este ponto, o senhor Presidente da Câmara Municipal, sugeriu que o mesmo fosse 

analisado em reunião extraordinária a convocar para o próximo dia 16 de abril de 2014, pelas 9h.30m. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a sugestão dada pelo senhor Presidente da 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 08 de abril de 2014, o qual acusa um saldo em 

(trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos). 

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

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

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

cipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 
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O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para deixar uma palavra de congratulação pelo facto 

chamados a participar e marcarem presença em diversos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relativamente a este ponto, o senhor Presidente da Câmara Municipal, sugeriu que o mesmo fosse 

dia 16 de abril de 2014, pelas 9h.30m. ---- 

a sugestão dada pelo senhor Presidente da 

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

(trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos). ------- 

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

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

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

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



 

 

• O.P. nº. 603 – Sociedade de Construções Civis e 

S.A., no valor de 30.953,08 

Vendagem da Praia da Vagueira. Fatura nº 20130125;

• O.P. nº. 822 – João Cabra

do Auto nº 27 – Construção Biblioteca Municipal de Vagos. Fatura nº1/14;

• O.P. nº. 823 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 10.720,08 

do Auto de Revisão de Preços Definitivo nº 1 

Fatura nº 1/15. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

04/04 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Exp

2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

parte integrante da presente ata. -----

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

4.1. Orçamento 2014 - 2ª alteração 

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

delegadas aprovou a 2ª alteração 

anulações, o montante de 98.000,00 

A Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

4.2. PPI (Plano Plurianual de Investimentos) 2014

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

delegadas aprovou a 2ª alteração

constituído por (01) folha. --------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, 

S.A., no valor de 30.953,08 €, para pagamento do Auto nº 5 – Construção do Posto de 

Vendagem da Praia da Vagueira. Fatura nº 20130125; ---------------------------------------------------

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 22.345,37 

Construção Biblioteca Municipal de Vagos. Fatura nº1/14; --------------------------

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 10.720,08 

do Auto de Revisão de Preços Definitivo nº 1 – Construção Biblioteca Mun

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

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

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

etuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 14/03 a 

e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 17/03 a 03/04, ambos 

, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

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

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

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

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

2ª alteração ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

98.000,00 € (noventa e oito mil euros), documento constituído por 

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

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

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

Investimentos) 2014 - 2ª alteração -------------------------

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

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

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

4 

António Rodrigues Parente, 

Construção do Posto de 

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

l Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 22.345,37 €, para pagamento 

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

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 10.720,08 €, para pagamento 

Construção Biblioteca Municipal de Vagos. 

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

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

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

, no período de 14/03 a 

diente Geral), no período de 17/03 a 03/04, ambos de 

reproduzida e fica a fazer 

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

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

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

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

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

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

a tanto nos reforços como nas 

documento constituído por (01) folha.  

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

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

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

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

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

corrente ano, documento 

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

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

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

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



 

 

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

3 FRAÇÕES DO BAIRRO DA CORREDOURA 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

frações do Bairro da Corredoura. 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 

CAMPEONATO DO MUNDO DE ALL STYLES” 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

“4º Campeonato do Mundo de All Styles”. 

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

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

EVENTO “SINGULARIDADES 

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS PARA 

3 FRAÇÕES DO BAIRRO DA CORREDOURA ---------------------------------------------------------------

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de Emissão de Certificados Energéticos para 3 

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

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

QUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA, NO ÂMBITO DO EVENTO “4º 

CAMPEONATO DO MUNDO DE ALL STYLES” -------------------------------------------------------------

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

al se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de Vigilância Humana, no Âmbito do Evento 

“4º Campeonato do Mundo de All Styles”. ---------------------------------------------------------------------------

Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO “NARIZ PRETO”, NO ÂM

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

REGIME SIMPLIFICADO 

EMISSÃO DE CERTIFICADOS ENERGÉTICOS PARA 

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

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de Emissão de Certificados Energéticos para 3 

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

liberação. ----------------- 

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

REGIME SIMPLIFICADO 

DE VIGILÂNCIA HUMANA, NO ÂMBITO DO EVENTO “4º 

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

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

al 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 

o favorável para o ajuste 

Vigilância Humana, no Âmbito do Evento 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

NO ÂMBITO DO 

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

Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

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

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



 

 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

Evento “Singularidades 2014”. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AD

ÂMBITO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CPCJ 

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, con

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

do processo de promoção e proteção da CPCJ de Vagos

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

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO GRUPO “CÔDEA

ÂMBITO DO EVENTO “SINGULARIDADES 

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramen

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – para

âmbito do Evento “Singularidades 

Deve a Divisão Financeira, proceder em 

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

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

Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de serviço de espetáculo “Nariz Preto”

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

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

QUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA JOVEM, NO 

ÂMBITO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CPCJ DE VAGOS

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de transporte adaptado para jovem

do processo de promoção e proteção da CPCJ de Vagos. -----------------------------------------------------------

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

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIF

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO GRUPO “CÔDEAS DO DIABO”

BITO 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 unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de espétaculo do grupo “Côdeas do Diabo”

vento “Singularidades 2014”. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de espetáculo “Nariz Preto”, no âmbito do 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

PTADO PARA JOVEM, NO 

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

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 

siderando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

ptado para jovem, no âmbito 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

S DO DIABO”, NO 

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

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

te reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

serviço de espétaculo do grupo “Côdeas do Diabo”, no 

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

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

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

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

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



 

 

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

7 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS 

A UTILIZAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS

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

• Informação do técnico superior de educação, 

propondo alteração à cláusula

Município e o Agrupamento de Escolas de Vagos, no sentido de o valor a cobrar

€/turma/hora (dez euros por turma e por hora);

• Despacho do senhor Presidente da

retificação”. ---------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, 

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

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

8 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE 

RECINTOS DESPORTIVOS -

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 05 de março de 2014

propondo alteração à cláusula sexta do protocolo outor

Município e a EPADRV, no sentido de o valor a cobrar ser de 10,00 

turma e por hora); ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho do senhor Presidente da

retificação”. --------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve o técnico superior de educação, 

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

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

9 – FOTOCACHING@ VAGOS 1.0 

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

• Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 02 de abril de 2014

• Projeto de Regulamento de Fotocaching@ V

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a técnica superior, dr.ª Vera Rocha

 

Ata n.º 07/2014, de 09 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

A UTILIZAÇÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS - RETIFICAÇÃO -----------------------------

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

ico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 05 de março de 2014

cláusula sexta do protocolo outorgado a 8 de maio de 2013, entre este 

e o Agrupamento de Escolas de Vagos, no sentido de o valor a cobrar

€/turma/hora (dez euros por turma e por hora); -----------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2014: “À reunião da CM. Para 

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

pal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação proposta. -------------------------

o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE 

- RETIFICAÇÃO -----------------------------------------------------------------

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

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 05 de março de 2014

propondo alteração à cláusula sexta do protocolo outorgado a 8 de maio de 2013, entre este 

Município e a EPADRV, no sentido de o valor a cobrar ser de 10,00 €/turma/hora (dez euros por 

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

senhor Presidente da Câmara, de 07 de março de 2014:“À reunião da CM. Para 

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

pal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação proposta. -------------------------

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

FOTOCACHING@ VAGOS 1.0 – REGULAMENTO – PROPOSTA ----------------------------------

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

Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 02 de abril de 2014; -------------

Projeto de Regulamento de Fotocaching@ Vagos 1.0. ----------------------------------

pal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento apresentada

e a técnica superior, dr.ª Vera Rocha, proceder em conformidade com o teor da presente d
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

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

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

ues, de 05 de março de 2014, 

sexta do protocolo outorgado a 8 de maio de 2013, entre este 

e o Agrupamento de Escolas de Vagos, no sentido de o valor a cobrar ser de 10,00 

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

“À reunião da CM. Para 

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

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

proceder em conformidade com o teor da 

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

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

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE 

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

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

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 05 de março de 2014, 

gado a 8 de maio de 2013, entre este 

€/turma/hora (dez euros por 

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

“À reunião da CM. Para 

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

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

proceder em conformidade com o teor da 

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

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

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

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

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

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

aprovar a proposta de regulamento apresentada --------- 

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  



 

 

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

10 – REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNI

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

• Projeto de Regulamento do Cemitério Municipal de Vagos

que decorreu de 19 de fevereiro a 20 de março de 2

• Informação da técnica superior, dr

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno de 24 de março de 2014.

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

Interveio neste ponto a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, colocando uma questão acerca 

uniformização das normas de todos os cemitérios do 

 Relativamente a este assunto, o senhor Presidente 

Freguesia excepto o cemitério de Vagos

A Câmara Municipal deliberou, por

do Céu Pereira Sarabando Marques

Vagos e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação.

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, apresentou a seguinte declaração de voto: 

“O território é tão pequeno que se devia uniformizar 

Deve a técnica superior, dr.ª Margarita Domingues

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

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

11 – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS 

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

• Comunicação da Direção da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 14 de março de 2014, soli

de 15 grades para vedação desta festividade; 

• Ofícios deste Município enviados à requerente e ao Comandante do Posto da Guarda Nacional 

Republicana, em 18 de março de 2014; 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VAGOS – PROJETO 

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

Projeto de Regulamento do Cemitério Municipal de Vagos, após período de apreciação pública 

de 19 de fevereiro a 20 de março de 2014; -------------------------------------------------

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 21 de março de 2014; 

a Vereadora, Dulcínia Sereno de 24 de março de 2014.

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

neste ponto a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, colocando uma questão acerca 

odos os cemitérios do Concelho. --------------------------------------------------

o senhor Presidente da Câmara referiu que os cemitérios são 

excepto o cemitério de Vagos e está em causa a autonomia das mesmas. ----------------------------

pal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Maria

do Céu Pereira Sarabando Marques, concordar com o projeto de Regulamento do Cemitério Municipal de 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, apresentou a seguinte declaração de voto: 

“O território é tão pequeno que se devia uniformizar critérios sobre a utilização dos cemitérios

ª Margarita Domingues, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS – ISENÇÃO DE TAXAS

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

Comunicação da Direção da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 14 de março de 2014, solicitando desvio de trânsito e fornecimento 

de 15 grades para vedação desta festividade; --------------------------------------------------------------

Ofícios deste Município enviados à requerente e ao Comandante do Posto da Guarda Nacional 

18 de março de 2014; ---------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJETO -------------------- 

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

, após período de apreciação pública 

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

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

a Vereadora, Dulcínia Sereno de 24 de março de 2014. “À reunião da 

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

neste ponto a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, colocando uma questão acerca da 

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

cemitérios são das Juntas de 

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

maioria, com um voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Maria 

mento do Cemitério Municipal de 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, apresentou a seguinte declaração de voto: --------------- 

sobre a utilização dos cemitérios”. --------- 

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ISENÇÃO DE TAXAS --------------- 

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

Comunicação da Direção da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos, com registo de entrada 

citando desvio de trânsito e fornecimento 

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

Ofícios deste Município enviados à requerente e ao Comandante do Posto da Guarda Nacional 

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



 

 

• Requerimento nº 2492/14, de 20 de março de 2014, da Irmandade do Senhor dos Passos de 

Vagos, requerendo a isenção do pagamento de taxas referentes ao oficio recebido

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

• Despacho da senhora Vereadora,

A Câmara Municipal deliberou, por u

Deve a Secção de Expediente Geral

com o teor da presente deliberação

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

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

1 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

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

• Comunicação da empresa adjudicatária ENCOBARRA 

entrada nesta Câmara Municipal em 25 de fevereiro de 2014

de mais 60 dias; ------------------------------------------

• Informação da técnica superior, eng

prorrogação solicitada e propondo que a entidade executante apresente plano de trabalhos 

modificado; ---------------------------

• Parecer do CDEP, arqº Pedro C

“Sra Vereadora Sara Caladé:

pontos 3 e 4 da informação.

respetivo Plano de Trabalhos modificado.”

• Despacho da senhora Vereadora, eng

CM”. -----------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

empreiteiro apresentar Plano de Trabalhos modificado

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Requerimento nº 2492/14, de 20 de março de 2014, da Irmandade do Senhor dos Passos de 

Vagos, requerendo a isenção do pagamento de taxas referentes ao oficio recebido

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

da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 24 de março de 2014; --------------------

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. -----------------------------

Deve a Secção de Expediente Geral, da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº DEU – 01/2010 – PRORROGAÇÃO 

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

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

Comunicação da empresa adjudicatária ENCOBARRA – Engenharia, S.A., com registo de 

Municipal em 25 de fevereiro de 2014, solicitando prorrogação de prazo 

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

Informação da técnica superior, eng.ª Ana Vilão, de 18 de março de 2014, concordando com a 

prorrogação solicitada e propondo que a entidade executante apresente plano de trabalhos 

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

Parecer do CDEP, arqº Pedro Castro, de 19 de março de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sra Vereadora Sara Caladé: De conceder a prorrogação de 60 dias face ao referido nos 

pontos 3 e 4 da informação. Deverá ser notificada a entidade executante para apresentar o 

Trabalhos modificado.”. ------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de março de 2014: 

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

l deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo solicitada, devendo o 

empreiteiro apresentar Plano de Trabalhos modificado -------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

são de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Requerimento nº 2492/14, de 20 de março de 2014, da Irmandade do Senhor dos Passos de 

Vagos, requerendo a isenção do pagamento de taxas referentes ao oficio recebido em 18 de 

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

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

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

proceder em conformidade 

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

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

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

PRORROGAÇÃO 

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

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

Engenharia, S.A., com registo de 

, solicitando prorrogação de prazo 

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

2014, concordando com a 

prorrogação solicitada e propondo que a entidade executante apresente plano de trabalhos 

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

astro, de 19 de março de 2014, que a seguir se transcreve: -------- 

De conceder a prorrogação de 60 dias face ao referido nos 

Deverá ser notificada a entidade executante para apresentar o 

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

de 2014: “À Reunião da 

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

solicitada, devendo o 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. --- 

ormidade com o teor da presente 

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

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



 

 

2 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS 

DA EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------------------------

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

• Comunicação da empresa adjudicatária 

entrada nesta Câmara Municipal em 12 de março 

empreitada, devidamente assinada

• Parecer do CDEP, arqº Pedro Castro, de 25

“Sra Vereadora Sara Caladé

• Despacho da senhora Ve

para apreciação/homologação da conta final da empreitada “Estádio Municipal de Vagos

Fase”. --------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, po

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

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

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

3 – RUA DOS PICADOS 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA 

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

• Comunicação do adjudicatário da

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

das garantias bancárias 

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng

• Parecer do CDGI, eng

Caladé: De submeter a apreciação

• Despacho da senhora Vereadora, eng

para apreciação/homologação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção D

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as q

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – PROCº 6.2.2 – 07/2008 

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

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

empresa adjudicatária ALBERTO COUTO ALVES, S.A., com registo de 

ada nesta Câmara Municipal em 12 de março de 2014, devolvendo

empreitada, devidamente assinada; ----------------------------------------------------------------

o CDEP, arqº Pedro Castro, de 25 de março de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Sara Caladé: De submeter à apreciação/homologação da CMV.

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação da conta final da empreitada “Estádio Municipal de Vagos

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

l deliberou, por unanimidade, homologar a referida Conta Final. --------------------

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

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

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

RUA DOS PICADOS (GAFANHA DA BOA HORA) – PROCº 6.2.2 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA – RECEÇÃO DEFINITIVA 

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

Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

 prestadas; ---------------------------------------------------------------------------

Auto de Receção Definitiva, de 24 de janeiro de 2014; -----------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 13 de março de 2014; 

eng.º Jorge Almeida, de 21 de março de 2014: “À Sra

Caladé: De submeter a apreciação/homologação da CM”. ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação”. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 – CONTA FINAL 

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

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

, S.A., com registo de 

de 2014, devolvendo a Conta Final da 

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

de março de 2014, que a seguir se transcreve: -------- 

submeter à apreciação/homologação da CMV.”. ---------------- 

de março de 2014: “À Reunião da CM 

para apreciação/homologação da conta final da empreitada “Estádio Municipal de Vagos - 2ª 

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

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

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

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

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

OCº 6.2.2 – 11/2006 – 

RECEÇÃO DEFINITIVA ------------ 

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

empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando o cancelamento 

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

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

º José Silvestre, de 13 de março de 2014; ---------------------- 

À Sra Vereadora Sara 

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

 “À Reunião da CM 

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

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

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

uantias retidas como garantia e 

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

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



 

 

4 – RUA 5 DE OUTUBRO (OUCA)

VIEIRA BACALHAU, LDA – 

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

• Comunicação do adjudicatário da

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

das garantias bancárias 

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng

• Parecer do CDGI, eng

Caladé: De submeter a apreciação

• Despacho da senhora Vereadora, eng

para apreciação/homologação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção D

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as q

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

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

5 – RUA DA LIBERDADE (PONTE DE VAGOS)

MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA 

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

• Comunicação do adjudicatário da

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

das garantias bancárias 

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng

• Parecer do CDGI, eng

Caladé: De submeter a apreciação

• Despacho da senhora Vereadora, eng

para apreciação/homologação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção D

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as q

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RUA 5 DE OUTUBRO (OUCA) – PROCº 6.2.2 – 12/2006 – ADJUDICATÁRIO: MANUEL 

 RECEÇÃO DEFINITIVA -----------------------------------------------------

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

Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

 prestadas; ---------------------------------------------------------------------------

ção Definitiva, de 24 de janeiro de 2014; ------------------------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 13 de março de 2014; 

eng.º Jorge Almeida, de 21 de março de 2014: “À Sra

Caladé: De submeter a apreciação/homologação da CM”. ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação”. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

RUA DA LIBERDADE (PONTE DE VAGOS) – PROCº 6.2.2 – 14/2006 – ADJUDICATÁRIO: 

MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA – RECEÇÃO DEFINITIVA ---------------------------------------

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

Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

 prestadas; ---------------------------------------------------------------------------

Auto de Receção Definitiva, de 24 de janeiro de 2014; ------------------------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 13 de março de 2014; 

eng.º Jorge Almeida, de 21 de março de 2014: “À Sra

a apreciação/homologação da CM”. ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação”. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

11 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL 

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

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

em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando o cancelamento 

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

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

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

“À Sra Vereadora Sara 

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

 “À Reunião da CM 

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

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

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

uantias retidas como garantia e 

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

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

ADJUDICATÁRIO: 

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

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

empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando o cancelamento 

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

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

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

“À Sra Vereadora Sara 

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

 “À Reunião da CM 

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

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

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

uantias retidas como garantia e 

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

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



 

 

6 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ)

– 15/2006 – ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU

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

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

• Comunicação do adjudicatário da

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

das garantias bancárias 

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng

• Parecer do CDGI, eng

Caladé: De submeter a apreciação

• Despacho da senhora Vereadora, eng

para apreciação/homologação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção 

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as q

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

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

7 – RUA DOS COLMEAIS 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA 

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

• Comunicação do adjudicatário da

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

das garantias bancárias 

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng

• Parecer do CDGI, eng

Caladé: De submeter a 

• Despacho da senhora Vereadora, eng

para apreciação/homologação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Homologar o Auto de Receção D

• Que a Divisão Financeira 

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

 

Ata n.º 07/2014, de 09 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ)

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA 

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

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

Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

 prestadas; ---------------------------------------------------------------------------

Auto de Receção Definitiva, de 24 de janeiro de 2014; ------------------------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 13 de março de 2014; 

eng.º Jorge Almeida, de 21 de março de 2014: “À Sra

aladé: De submeter a apreciação/homologação da CM”. ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação”. ----------------------------------------------------------------------------

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

de Receção Definitiva; --------------------------------------------

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

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

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

DOS COLMEAIS – LAVANDEIRA (SÔSA) – PROCº 6.2.2 

ADJUDICATÁRIO: MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA – RECEÇÃO DEFINITIVA 

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

Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando 

 prestadas; ---------------------------------------------------------------------------

Auto de Receção Definitiva, de 24 de janeiro de 2014; ------------------------------------------

Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 13 de março de 2014; 

eng.º Jorge Almeida, de 21 de março de 2014: “À Sra

 apreciação/homologação da CM”. ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de março de 2014: 

para apreciação/homologação”. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ) – PROCº 6.2.2 

, LDA – RECEÇÃO 

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

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

empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

devolvendo o Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando o cancelamento 

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

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

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

“À Sra Vereadora Sara 

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

 “À Reunião da CM 

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

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

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

uantias retidas como garantia e 

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

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

OCº 6.2.2 – 18/2006 – 

RECEÇÃO DEFINITIVA ------------ 

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

empreitada em epígrafe, de 26 de fevereiro de 2014, 

Auto de Receção Definitiva, devidamente assinado e solicitando o cancelamento 

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

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

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

“À Sra Vereadora Sara 

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

 “À Reunião da CM 

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

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

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

uantias retidas como garantia e 

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



 

 

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

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

1 – CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL 

ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento da associação CRAC, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de 

janeiro de 2014, solicitando a isenção de taxas do processo de obra

•  Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 20 de ja

disposto na alínea a), do nº 2, do artº 76º, do R.M.U.E.

isentar o valor das taxas a pagar pela instituição em causa”

• Parecer da CDGU, de 20 de 

• Despacho da senhora Vere

C.M.”. ----------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

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

2 – INVEST NATURALSTONE, LDA 

42/13 – UNIDADE INDUSTRIAL 

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

• Requerimento nº 11974/13

de 2013, apresentando elementos do processo de obra nº 42/123

•  Informação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 09 de janeiro de 2014

• Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 

• Parecer da CDGU, de 24 de janeiro de 2014:

informações prestadas em 9/1/14, 14/1/14

dar-se cumprimento aos pontos 

14/1/14, da Engª Gabriela. À consideração superior, quanto ao exposto no ponto 2.

informação do Sr. Dr. N

• Despacho da senhora Vere

Reunião da CM, para aprovação do alinhamento do muro proposto (ver ponto 2 da informação 

do Dr. Nuno Carvalho de 9.01.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

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

 

Ata n.º 07/2014, de 09 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL – PARADA DE CIMA –

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

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

equerimento da associação CRAC, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de 

janeiro de 2014, solicitando a isenção de taxas do processo de obras; ---------------------------------

mação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 20 de janeiro de 2014

disposto na alínea a), do nº 2, do artº 76º, do R.M.U.E., a Câmara Municipal poderá reduzir ou 

isentar o valor das taxas a pagar pela instituição em causa”; -------------------

da CDGU, de 20 de janeiro de 2014. “Concordo”; --------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de março de 2014:

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

ou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas conforme requerido. 

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

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

INVEST NATURALSTONE, LDA – LOTE 32 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

UNIDADE INDUSTRIAL – ALINHAMENTO DE MURO -----------------------------------------

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

nº 11974/13, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de dezembro 

, apresentando elementos do processo de obra nº 42/123; -----------------------------------

ormação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 09 de janeiro de 2014

Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 22 de janeiro de 2014; 

CDGU, de 24 de janeiro de 2014: “Exma Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com as 

informações prestadas em 9/1/14, 14/1/14 (que remete para a de 26/12/13) e 22/01/14. Deverá 

se cumprimento aos pontos 2. e 3. e notificar a requerente das informações de 26/12/13 e 

14/1/14, da Engª Gabriela. À consideração superior, quanto ao exposto no ponto 2.

informação do Sr. Dr. Nuno de 9/1/14” ; -----------------------------------------------------------------

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014:

Reunião da CM, para aprovação do alinhamento do muro proposto (ver ponto 2 da informação 

do Dr. Nuno Carvalho de 9.01.2014)”. ---------------------------------------------------------------------

ou, por unanimidade, aprovar o alinhamento do muro proposto

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

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

– PROC.º 237/07 – 

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

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

equerimento da associação CRAC, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de 

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

neiro de 2014: “Nos termos do 

a Câmara Municipal poderá reduzir ou 

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

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

2014: “À Reunião da 

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

taxas conforme requerido. ---- 

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

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º 

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

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

, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de dezembro 

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

ormação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 09 de janeiro de 2014; --------------------- 

22 de janeiro de 2014; -------------------- 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com as 

que remete para a de 26/12/13) e 22/01/14. Deverá 

notificar a requerente das informações de 26/12/13 e 

14/1/14, da Engª Gabriela. À consideração superior, quanto ao exposto no ponto 2. da 

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

de 2014: “Cumpra-se. À 

Reunião da CM, para aprovação do alinhamento do muro proposto (ver ponto 2 da informação 

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

, aprovar o alinhamento do muro proposto. ---------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. --- 

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



 

 

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

3 – DALIA MARIA JESUS BATISTA

CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

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

• Requerimento nº 1178/14 com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de fevereiro de 

2014, juntando elementos ao processo

• Informação do técnico superior, arq. 

• Informação da técnica superior, dr

• Parecer da CDGU, de 26 de março 

com a informação prestada pelo Sr. Arq. 

em 24/2/14, foi efetuada análise na reunião que decorreu em 25/3/14

e Graça e com a signatária

• Despacho da senhora Vere

CM, quanto ao ponto 2 da presente informação”

A Câmara Municipal deliberou, por

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conform

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

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 

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

15 minutos. -------------------------

 

Ata n.º 07/2014, de 09 de abril, da Câmara Municipal de Vagos

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

DALIA MARIA JESUS BATISTA – MOITA – COVÃO DO LOBO –

CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ---------------------------------------------------

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

nº 1178/14 com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de fevereiro de 

2014, juntando elementos ao processo; -------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 17 de fevereiro de 2014; 

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 24 de fevereiro de 2014; ------------

recer da CDGU, de 26 de março de 2014: “Exma Srª Vereadora Engª Sara

com a informação prestada pelo Sr. Arq. em 17/2/14. Quanto ao alinhamento do muro, proposto 

em 24/2/14, foi efetuada análise na reunião que decorreu em 25/3/14 com V.Exª, as dr.ªs

e Graça e com a signatária. À consideração superior”; --------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de março de 2014:

CM, quanto ao ponto 2 da presente informação”. -------------------------------------

nicipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação proposta. ---------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

– PROC.º 13/13 – 

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

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

nº 1178/14 com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de fevereiro de 

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

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

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

“Exma Srª Vereadora Engª Sara Caladé: Concordo 

m 17/2/14. Quanto ao alinhamento do muro, proposto 

com V.Exª, as dr.ªs Edília 

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

de 2014: “À Reunião da 

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, votou favoravelmente, com base no parecer técnico. --- 

idade com o teor da presente deliberação. --- 

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

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

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

e por mim, Paula Cristina 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 12 horas e 

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


