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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2015, de 19 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de março de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para: -------------------------- 

o Desejar a todos os pais um Feliz Dia do Pai; ---------------------------------------------------- 

o Manifestar desagrado, porque o senhor Presidente tem sempre o privilégio de falar à 

comunicação social no fim, ficando as coisas pouco claras. Entende que não deve 

continuar esse percurso tentando denegrir e desvirtuar as suas declarações. Aconteceu no 

caso concreto de atribuição do subsídio à Betel para a contratação de 3 auxiliares a meio 

tempo. O Senhor Presidente não deve esquecer quem denunciou a forma como as crianças 

estavam a ser conduzidas para os almoços na Betel. Manifesta uma grande preocupação 

com a educação e com a forma como o Município se está a preocupar com a educação. 

Votou contra, e votaria contra outra vez, à atribuição daquele subsídio porque tem sérias 

dúvidas acerca do procedimento. Entende que esta não é a forma aconselhável de fazer 

gestão. Muito mal fica ao senhor Presidente e também ao senhor Presidente da Betel, não 
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conseguirem prever as necessidades para o fornecimento de refeições. As premissas 

estavam todas lá. As crianças eram aquelas. As instalações eram aquelas. Não entende o 

porquê do procedimento e como se alteram as regras a meio do jogo. Não se dão 

possibilidades aos demais que também se poderiam ter candidatado a beneficiar do 

mesmo regime. Isto foi exclusivamente para a Betel. Não quer nem pensar que esta 

decisão foi tomada porque está em causa que o senhor Presidente da Betel é porta-voz do 

PSD na Assembleia Municipal. Acha que as instituições têm de ser tratadas todas de 

forma igual. “O meu voto contra foi estritamente por isto, por favor não desvirtue as 

minhas declarações nem o meu sentido de voto”. ---------------------------------------------- 

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

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

o Dizer que finalmente o Estradão de Calvão está em fase final de reparação. Dar conta 

também do péssimo estado de conservação da estrada do Lombomeão à Zona Industrial 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para responder às questões colocadas: ------------------------------- 

Relativamente à última questão sobre as estradas informou que, as regras alteraram 

substancialmente relativamente ao que eram as intenções iniciais. Esta estrada está dentro da lógica 

da ligação da Zona Industrial à A17. Temos agora que tomar decisões. Ou procedemos 

rapidamente à beneficiação da estrada correndo o risco de daqui por 1 ou 2 anos termos financiada 

uma intervenção mais profunda ou eventualmente, se não constituir perigo de vida, deixá-la assim 

mais algum tempo até termos a intervenção preparada. De todas as formas não estamos parados. 

Já se está a tratar do projeto de execução. ------------------------------------------------------------------- 

Quanto às questões da senhora Vereadora, deixa duas notas: -------------------------------------------- 

o “Não desvirtue a senhora aquilo que são também as verdadeiras intenções. Foi a 

senhora que disse que a Câmara Municipal não se preocupava com as crianças do sul. 

Se alguém tentou politizar esta questão mais uma vez foi a senhora dr.ª. Eu simplesmente 

respondi no mesmo tom. Não tenho culpa que a comunicação social coloque as minhas 

declarações em último lugar. Nisso não tenho qualquer responsabilidade”. ------------- 

o Sobre a educação que é o que mais releva e que é o mais importante. Nas participações 

que a Câmara Municipal tem tido nas diversas instituições nesta área da educação tem 

sido publicamente elogiada, quer na EPADRV, quer no Agrupamento de Escolas de 

Vagos, estando presentes em todas as reuniões, participando ativamente nas decisões 

tomadas pela escola, já para não falar da ótima relação com o Agrupamento de Escolas 

de Vagos e que tem permitido que as crianças tenham melhores condições de 

aprendizagem. Ainda recentemente com a entrada em funcionamento do C³ (Centro 

Cultura e Ciência) um projeto tão recente e que já foi nomeado para um prémio da 

Fundação Ilídio Pinho, que nos deixou plenamente satisfeitos. ------------------------------ 
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Quanto aos Centros Escolares, as pessoas finalmente compreenderam a sua importância. 

Esta não foi uma decisão deste executivo. Este executivo limitou-se a terminar as obras. 

Por outro lado, para efeitos de candidaturas aos fundos comunitários, (para toda a região 

de Aveiro a verba disponibilizada para as escolas é de 5 milhões de euros), já estamos a 

trabalhar com o Agrupamento, para tentar perceber se faz sentido a Carta Escolar tal 

como existe, se faz sentido entrar num processo de revisão. ---------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes a proposta da ATA n.º 01/2015, de 08 de janeiro. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

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

dinheiro de 325.974,38 € (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e quatro euros e trinta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica) no período de 27 

de fevereiro a 12 de março e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 02 de março a 13 de 
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março, ambos de 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 – POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A. – 2ª FASE DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 

SISTEMA DUNAR, ATRAVÉS DO REFORÇO DO CORDÃO DUNAR ENTRE A COSTA NOVA 

E MIRA – PROJETO DE EXECUÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 04 de fevereiro de 2015, solicitando aprovação do projeto de execução para a empreitada supra;  

 Informação do técnico, eng.º Jorge Ribau, de 18 de fevereiro de 2015, a saber: “Prevista a 

colocação de areias do Porto de Aveiro, em depósitos de emergência e restabelecimento do 

cordão dunar a norte do Areão”; ----------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 04 de março de 2015, que a seguir se transcreve: -------- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: A presente intervenção deverá ser submetida à apreciação/decisão 

da CMV”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução apresentado. -------------- 
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Mais deliberou, por unanimidade, certificar que para a realização dos trabalhos da empreitada, não é 

necessária a constituição de servidões administrativas sobre prédios de terceiros nem a expropriação de 

terrenos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

8 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM MOTAS E BICICLETAS – STAND JOSÉ 

ANTÓNIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José António Ribeiro Graça, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

25 de fevereiro de 2015, requerendo licença para ocupação de espaço público, na vila de Vagos; -- 

 Informação do GMA (Gabinete de Modernização Administrativa), de 09 de março de 2015, que a 

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

“INFORMAÇÃO 

Exma. Sra. Vereadora Sara Caladé, 

Em resposta ao solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O Regulamento Municipal de Publicidade, Propaganda e Ocupação do Espaço Público do 

Município de Vagos (RMPPOEP) define o regime a que fica sujeita a afixação, inscrição e 

instalação e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial, independentemente do 

meio utilizado, quando visíveis ou audíveis do espaço público, a utilização destas com suportes 

publicitários e ou outros meios, assim como a instalação de mobiliário urbano; 

2. Suporte publicitário define-se como sendo o meio utilizado para transmissão de uma mensagem 

publicitária; 

3. Mobiliário urbano define-se como sendo as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no 

espaço público, que prestam serviço coletivo ou que complementam uma atividade, ainda que 

de modo sazonal ou precário; 

4. A ocupação do espaço público em questão não se esquadra no âmbito do regime de 

Licenciamento Zero (LZ) uma vez que não se destina a nenhuma das finalidades elencadas 

neste regime; 
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5. A área do espaço público a ocupar é da jurisdição das Estradas de Portugal, SA. Define o 

Artigo 15º do RMPPOEP que o requerente deve colher previamente os pareceres legais 

exigidos, nomeadamente o das Estradas de Portugal, SA (EP) e caso não o junte ao 

requerimento, a Câmara Municipal deverá solicitar os pareceres necessários. 

6. O requerente pretende ocupar o espaço público com motas e bicicletas, ou seja, pretende 

utilizar o espaço público de forma privativa com a finalidade de expor diretamente sobre o 

espaço público produtos que são objeto de venda do estabelecimento. Não refere a existência 

de mensagens publicitárias, logo, não se trata aqui da utilização de suporte publicitário.  

7. Motas e bicicletas expostas no espaço público também não deverão ser consideradas como 

mobiliário urbano, uma vez que não é prestado um serviço coletivo nem são estes objetos um 

complemento da atividade exercida no estabelecimento. São sim o objeto da própria atividade 

exercida. 

8. Face ao exposto, a utilização privativa do domínio público em causa não recorre à utilização 

suportes publicitários ou mobiliário urbano. Uma vez que o RMPPOEP não estabelece 

critérios específicos para o licenciamento deste tipo de ocupações de espaço público, no meu 

entender, e salvo melhor opinião, o licenciamento desta ocupação do espaço público deverá 

ser sujeito a deliberação da Câmara Municipal, nos termos do Artigo 74.º do RMPPOEP e a 

parecer favorável da EP. 

À consideração superior, 09-03-2015. Filipa Guerreiro Mota (Técnica Superior)”; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de março de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente pretensão na condição de que a 

Estradas de Portugal, S.A. dê parecer favorável. --------------------------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

9 – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE VAGOS – RELATÓRIO 

ANUAL DE ATIVIDADES 2014 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Oficio da CPCJ, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 24 de fevereiro de 2015, 

enviando o Relatório Anual de Atividades, respeitante ao ano de 2014; ------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de março de 2015: “À Reunião da C.M., para 

conhecimento”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Deve o Serviço de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------   

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

10 – APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – PAULO JORGE OLIVEIRA DOS 

SANTOS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Paulo Jorge Oliveira dos Santos, de 22 de dezembro de 2014, a solicitar apoio 

para o pagamento de renda de casa; ------------------------------------------------------------------------- 

 Informação e proposta do Serviço de Ação Social, de 11 de março de 2015; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de março de 2015: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de (12) doze 

meses, sendo o valor mensal de 140,00 € (cento e quarenta euros), o que perfaz um apoio de 1.680,00 € 

(mil seiscentos e oitenta euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a Divisão Financeira e o Serviço de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

11 – PROGRAMA DE RESCISÕES POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL --- 

11.1 – João José Resende Bio (Técnico Superior) ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João José Resende Bio, de 30 de outubro de 2014, declarando a sua vontade em 

aceder ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local e a consequente 

cessação do seu contrato de trabalho, ao abrigo das disposições da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2015:“Agende-se para a 

próxima reunião da Câmara Municipal”; ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de acordo de cessação do contrato 

de trabalho com a extinção do posto de trabalho. -------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para, querendo, aceitar a proposta de rescisão no 

prazo de 10 dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11.2 – Hélder António da Conceição (Fiscal Municipal) -------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Hélder António da Conceição, de 09 de fevereiro de 2015, declarando a sua 

vontade em aceder ao programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local e a 

consequente cessação do seu contrato de trabalho, ao abrigo das disposições da Portaria n.º 

209/2014, de 13 de outubro; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de março de 2015: “Agende-se para a 

próxima reunião da Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de acordo de cessação do contrato 

de trabalho com a extinção do posto de trabalho. -------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para, querendo, aceitar a proposta de rescisão no 

prazo de 10 dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

12 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 

ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA 

TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL, DOS MUNICIPIOS DE ÁGUEDA, 

ALBERGARIA-A-VELHA, ANADIA, AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES DO 

MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, OLIVEIRA DO BAIRRO, 

OVAR, SEVER DO VOUGA, VAGOS E DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 
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DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES – CPS_001/2015 --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Caderno de Encargos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor Contratual Estimado; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Deliberação de aprovação pela Assembleia Municipal, de 27 de fevereiro de 2015; ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de março de 2015: “À Reunião da C.M.”; ----- 

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

a) Aprovar a minuta do protocolo, em anexo, celebrado entre os Municípios de Águeda, Albergaria-

a-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do Município de Aveiro, Estarreja, 

Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, e bem assim autorizar o senhor Presidente da Câmara a 

outorga-lo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Autorizar a abertura do procedimento de concurso público internacional e aprovação das peças do 

procedimento de formação de contrato (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos e 

respetivos Anexos que deles fazem parte), procedimento esse que correrá sob a forma de concurso 

público internacional, com publicação no Diário da Republica e no Jornal Oficial da União 

Europeia, em conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16º, n.º 1, alínea b), artigos 

17º, 18º e 20º, n.º 1, alínea b), todos do CCP. ------------------------------------------------- 

c) Autorizar a realização da despesa até ao valor de 1.759.208,82 € (um milhão, setecentos e 

cinquenta e nove mil, duzentos e oito euros e oitenta e dois cêntimos), acrescida do IVA à taxa 

legal em vigor, se este for legalmente devido. ------------------------------------------------------------- 

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

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

13 – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA 

E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS A DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE 
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INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PELOS 

MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – CPS_1/2015  

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

 Programa de Procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 05 de março de 2015; ---------------------------------- 

 Deliberação de aprovação pela Assembleia Municipal, de 27 de fevereiro de 2015; ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de março de 2015: “À Reunião da C.M.”; ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

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

do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior: ------------------------------------------ 

a) Aprovar a minuta de protocolo a ser celebrado entre os Municípios de Oliveira do Bairro, 

Albergaria-a-Velha e Vagos que consta em anexo, e que visa o estabelecimento das regras para a 

constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes para o lançamento de procedimento 

aquisitivo e subsequente celebração de Contrato em ordem à Aquisição de serviços de Recolha e 

Transporte de Resíduos Urbanos a destino final das entidades subscritoras; ------------------------- 

b) A autorização para a abertura do procedimento de concurso público internacional e aprovação das 

peças do procedimento de formação de contrato (Programa de Procedimento e Caderno de 

Encargos e respetivos Anexos que deles fazem parte), procedimento esse que correrá sob a forma 

de concurso público internacional, com publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da 

União Europeia, em conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16º nº1 alínea b), 

artigos 17º,18º e 20º, nº1 alínea b), todos do CCP; -------------------------------------------------------- 

c) Autorizar a realização da despesa até ao valor de 1.535.750,00 € (um milhão, quinhentos e trinta 

e cinco mil, setecentos e cinquenta euros), acrescida do IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Designar, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP, como membros do júri os supramencionados 

no ponto 8.1. da presente Proposta e delegar no júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as 

competências enunciadas no ponto 8.3. da presente Proposta. ------------------------------------------- 
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Deve o SRRU (Serviço de Recolha de Resíduos Urbanos), proceder em conformidade com o teor da 

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

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

14 – CONTRATO DE DOAÇÃO DE UMA PRA (PÁ DE ROTOR PARA AEROGERADOR) –  

RIA BLADES, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Protocolo de Contrato de Doação a outorgar entre a Ria Blades, S.A. e o Município de Vagos, que 

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

 “CONTRATO DE DOAÇÃO 

ENTRE: 

1. Ria Blades, S.A., com sede no Parque Empresarial de Sosa, Rua da Barreira 25, 

Salgueiro, 3840-346 Sosa, com o capital social de EUR 50.000 (cinquenta mil euros), 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vagos, com o número único de 

matrícula e de pessoa coletiva 508 254 426, neste ato representada por Paulo Guilherme 

Pinho Ferreira da Silva e por José Salvador Esteves da Costa, na qualidade de 

Administradores, com poderes para o ato, de ora em diante abreviadamente designada 

por “Primeira Contratante”; e 

2. Município de Vagos, com sede em Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, pessoa coletiva 

número 506 912 833, através do seu órgão executivo, a Câmara Municipal de Vagos, 

adiante abreviadamente designada por CMV, aqui representada, nos termos da lei, por 

Silvério Rodrigues Regalado, de ora em diante abreviadamente designado por “Segunda 

Contratante”; 

  Conjuntamente designadas por “Partes”; 

CONSIDERANDO QUE: 

A. Nos termos do respetivo Contrato de Sociedade, a Primeira Contratante tem por objeto 

exclusivo a produção e comercialização de pás de rotor para aerogeradores, fabricação 

de equipamentos e componentes para aerogeradores e para outros equipamentos 

destinados à produção de energias de fonte renovável; 

B. A fábrica responsável pela produção de pás de rotor e equipamentos para aerogeradores 

localiza-se no Município de Vagos, pelo que entre a CMV e a Ria Blades, S.A. se 

estabelecem relações de cooperação e proximidade; 

C. No âmbito da produção de pás de rotor para aerogeradores, verificou-se que 

determinada pá de rotor para aerogerador (adiante, “PRA”), por força dos defeitos que 

apresenta, se mostra insuscetível para comercialização por parte da Ria Blades S.A.; 
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D. A CMV manifestou o seu interesse na utilização e aproveitamento da PRA num projeto 

artístico a realizar em Vagos, ao qual a Ria Blades, S.A se associa através da celebração 

do presente Contrato; 

E. Deste modo, por não ser possível a comercialização da referida PRA; tendo em conta as 

relações que unem a CMV e a Ria Blades, S.A.; e, finalmente, tendo a CMV manifestado 

interesse na referida PRA, a qual pelos motivos referidos, não representa valor comercial 

para a Ria Blades, S.A.; 

É livremente celebrado, nos termos do disposto nos artigos 940.º e seguintes do Código Civil, 

o presente Contrato de Doação (“Contrato”), o qual se regerá pelas cláusulas seguintes, 

que as Partes mútua e reciprocamente aceitam. 

Cláusula Primeira 

1. Pelo presente Contrato, a Primeira Contratante transmite, em benefício da Segunda, que 

aceita, a propriedade sobre a PRA, a qual é insuscetível de comercialização por parte 

da Primeira Contratante. 

2. A Segunda Contratante compromete-se a dar à PRA a utilização e aproveitamento 

referidos no Considerando D do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro. 

Cláusula Segunda 

A Segunda Contratante obriga-se a suportar todos os custos, encargos e responsabilidades 

decorrentes do transporte da PRA a efetuar entre a Fábrica da Primeira Contratante e o 

local designado pela Segunda Contratante, em data a acordar pelas Partes. 

Cláusula Terceira 

1. A propriedade sobre a PRA transmitir-se-á com a assinatura do presente Contrato, 

momento em que o risco de perda, perecimento, deterioração ou destruição da PRA se 

transmite para a esfera da Segunda Contratante. 

2. Caso a entrega da PRA ao transportador, ou à pessoa indicada para a execução do envio 

para o local designado pela Segunda Contratante ocorra em momento prévio à 

assinatura do presente Contrato, o risco de perda, perecimento, deterioração ou 

destruição da PRA transmite-se para a esfera da Segunda Contratante com a entrega. 

3. Nos termos dos dois primeiros números da presente Cláusula, a Primeira Contratante 

não será responsabilizada por quaisquer danos verificados na PRA, após a assinatura 

do presente Contrato, ou após a sua entrega à Segunda Contratante nos termos supra 

referidos, consoante aquela que ocorra em primeiro lugar. 

4. Nos termos dos dois primeiros números da presente Cláusula, a Primeira Contratante 

não será obrigada à entrega de uma nova pá de rotor para aerogerador caso se 

verifiquem quaisquer danos na PRA após a assinatura do presente Contrato, ou após a 



 
 

Ata n.º 07/2015, de 19 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

sua entrega à Segunda Contratante nos termos supra referidos, consoante aquela que 

ocorra em primeiro lugar. 

5. Na eventualidade de a Segunda Contratante perder o interesse na aquisição gratuita da 

PRA em virtude de esta não reunir as qualidades necessárias para o fim pretendido pela 

Segunda Contratante, a Primeira Contratante ficará isenta de qualquer 

responsabilidade, nomeadamente, do pagamento de qualquer indemnização ou da 

obrigação de entrega de nova pá de rotor para aerogerador. 

Cláusula Quarta 

A Primeira Contratante não será ainda responsável por quaisquer danos causados à Segunda 

Contratante ou a terceiros, direta ou indiretamente relacionados com a PRA, ocorridos após 

a assinatura do presente Contrato, ou após a sua entrega ao transportador, ou à pessoa 

indicada para a execução do envio da PRA para o local a designar pela Segunda Contratante, 

consoante aquela que ocorrer em primeiro lugar. 

O presente Contrato é feito em duas vias de igual valor e conteúdo, uma para cada Parte 

Contratante, as quais vão ser assinadas em Vagos, em 19 de Março de 2015.”; ----------------------- 

 Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 17 de março de 2015; ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de março de 2015. ----------------------- 

O senhor Presidente deu a palavra ao senhor dr. José Giro, tendo o mesmo prestado alguns esclarecimentos 

sobre o assunto, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o A localização da PRA; 

o O modo de instalação; 

o A intervenção do artista plástico “Paulo Neves”; 

o A ideia de dar a conhecer a Vagueira a nível internacional. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação e autorizar o senhor Presidente da 

Câmara a outorgar o contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ---- 

“Estas iniciativas, que nomeamos de “Contribuições Sociais” são de importância maior para a 

visibilidade e promoção do concelho. Têm ainda o mérito de mobilizar a sociedade civil e os grupos 

empresariais, numa atitude pedagógica de cidadania, para a contribuição do bem comum. Nesse sentido, 

e na esperança que outras iniciativas de cariz idêntico encontrem a necessária mobilização de vontades, 

propomos que se guarde em memória indelével, um voto de Bem-Haja a todos quantos disponibilizam do 

seu tempo e empenham as suas influências em prol do Município de Vagos e dos seus Munícipes.”. ------- 

A presente declaração de voto foi subscrita por todos os membros do executivo. ------------------------------ 
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Deve o GAP (Gabinete de Apoio à Presidência), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC. º E03/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (DPSS), N.º 1 – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 02 de março de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial do DPSS; ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 02 de março de 2015, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade 

Executante)”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de março de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente nas condições impostas pela CSO. À Reunião da CM para 

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

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

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

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC. º E03/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (DPSS), N.º 2 – PLANO 

DE TRABALHO DE RISCO ESPECIAL – BETONAGEM – RATIFICAÇÃO ---- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 06 de março de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial do DPSS; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 07/2015, de 19 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

15 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 06 de março de 2015, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PTRE – Betonagem nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados 

(Fiscalização, CSO e Entidade Executante)”; --------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado nos termos da validação da CSO. À Reunião da CM para ratificar”. ------- 

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

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

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC. º E03/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3 VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (DPSS), N.º 3 – FICHA 

DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – PAVIMENTAÇÃO – RATIFICAÇÃO -------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 10 de março de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial do DPSS; ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 10 de março de 2015, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª 

Vereadora Sara Caladé: De aprovar a presente “Ficha de Procedimento de Segurança – 

Pavimentação” nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. A decisão 

deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante)”; -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de março de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovada a Ficha de Procedimento de Segurança – Pavimentação” nas condições 

impostas pela CSO e após validação técnica. À Reunião da CM para ratificar”. ---------------------- 

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

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

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

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

E04/2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

2.1 PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS EM OBRA – N.º 3 - RATIFICAÇÃO ---- 

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

 Comunicação da empresa adjudicatária, A. Pimenta Construções, Ldª, de 20 de fevereiro de 2015, 

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

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



 
 

Ata n.º 07/2015, de 19 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

 Informação da fiscalização da obra, de 23 de fevereiro de 2015; --------------------------------------- 

 Auto de Suspensão de Trabalhos, de 23 de fevereiro de 2015, subscrito pelos representantes do 

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

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

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 24 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ----- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Concordo c/ a informação. De submeter o presente pedido de 

suspensão da obra (15 dias) à apreciação/decisão do Dono de Obra.”; ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de março de 2015: “ Aprovado o Pedido 

de Suspensão de Trabalhos, face às informações de 23 e 24.02.2015. À Reunião da C.M. para 

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

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

pedido de suspensão de trabalhos pelo prazo de 15 dias. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

E04/2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 AUTO DE RECOMEÇO DE TRABALHOS – N.º 2 --------------------------------------------- 

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

  Auto de Recomeço de Execução de Trabalhos, de 18 de fevereiro de 2015, subscrito pelo 

representante do dono de obra, senhor Arcanjo Martins e pelo representante da entidade 

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

 Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 24 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: ----- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Deverá o Dono de Obra apreciar/homologar o presente auto de 

recomeço de trabalhos.”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de março de 2015: “ À Reunião da C.M. 

para homologação”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 ------------------------ 

3.1 GSET – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Email da empresa GSET, de 24 de fevereiro de 2015, solicitando a prorrogação do prazo contratual 

até ao fim de execução da obra e fecho da empreitada mantendo a equipa e afetações contratuais 

previstas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 26 de fevereiro de 2015, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Exmo Sr. C.D.P.P. Arq. Pedro Castro 

Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Na sequência do pedido de prorrogação de prazo apresentado pela GSET, endereçado 

por email datado de 24/02/2015, e tendo em consideração o despacho de 19/02/2015 da 

Srª. Vereadora Engª. Sara Caladé e o disposto no nº 1 da cláusula Terceira do contrato 

para Serviços de Fiscalização e CSO para a empreitada referida supra, da qual se 

juntam cópias em anexo, considero que se pode prorrogar o prazo da prestação de 

serviços até ao término da obra e fecho da empreitada, designadamente, a denominada 

Fase II até ao próximo dia 31/03/2015, mantendo-se as posteriores nos termos do 

contrato inicial. 

2. Face ao que antecede, considero que, conforme disposto no nº 2 da cláusula Quarta do 

referido contrato, os encargos adicionais a suportar com a equipa técnica da GSET 

serão calculados com base no preço da proposta. 

É o que me cumpre informar. À consideração superior”; ----------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 27 de fevereiro de 2015, que a seguir se transcreve: -----  

“Sra Vereadora Sara Caladé. Concordo. De prorrogar o prazo da denominada Fase II (alínea b), 

da cláusula terceira do contrato) até ao dia 31/03/2015, mantendo-se as posteriores nos termos 

do previsto inicialmente.”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2015: “À Reunião da CM.”.  

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

sendo os encargos adicionais a suportar com a equipa técnica calculados com base no preço da proposta. - 

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

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

3 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 ------------------------ 

3.2 REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO: RAMPA NORTE DE ACESSO AO 

PASSADIÇO NA FRENTE URBANA DA PRAIA DA VAGUEIRA/PASSADIÇO DE 

MADEIRA DE ACESSO PEDONAL ÀS PRAIAS DA VAGUEIRA SUL E DO LABREGO  

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

 Proposta de preço apresentada pelo adjudicatário da obra, Arouconstrói – Engenharia e 

Construções, S.A., de 17 de março de 2015; --------------------------------------------------------------- 
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  Parecer da fiscalização da obra, de 17 de março de 2015, submetendo à aprovação da Câmara 

Municipal trabalhos a mais, a preços contratuais, no valor de 1.790,93 € (mil setecentos e noventa 

euros e noventa e três cêntimos) e trabalhos a menos no valor de – 3.749,48 € (três mil setecentos 

e quarenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos); ------------------------------------------------------ 

 Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 17 de março de 2015, concordando com a 

proposta da fiscalização; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, Arq.. Pedro Castro, que a seguir se transcreve: ------------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

Concordo c/ a informação. De submeter à apreciação/decisão do Dono de Obra”; ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de março de 2015:“À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ---------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 

ALTERAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  Informação da DPP, de 13 de março de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Exmo. Sr. CDPP 

1. Junto anexa-se proposta da alteração ao Plano de Pormenor do Parque Empresarial de 

Soza – Parcela A, que incide exclusivamente no regulamento do plano, contendo a 

fundamentação da alteração bem como a justificação de todas as alterações propostas; 

2. De acordo com o definido no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial a 

Câmara Municipal, se assim o entender, deve remeter a proposta para a CCDR/C de 

modo a que esta marque a respectiva conferência de serviços. 13.03.2015, Edília Pena. 

Nuno Carvalho.”; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPP, de 13 de março de 2015: “Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice-

Presidente”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 13 de março de 2015:“À Reunião da Câmara”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à CCDR-C. ------------------------------------------ 

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

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

2 – MANUEL CRUZ COSTA – PROC.º 1/08 – VAGOS – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/10 – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – REDUÇÃO DE CAUÇÃO -------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 Requerimento de Manuel Cruz Costa, requerendo vistoria para efeitos de receção provisória e 

redução da caução do alvará de loteamento 3/10; --------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para Receção Provisória das obras de urbanização, de 03 de março de 2015; ---- 

 Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 11 de março de 2015, que a seguir se transcreve: --- 

“Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: 

Se superiormente for homologado o auto de receção provisória das obras de urbanização, datado 

de 3/3/2015, poderá ser reduzida a garantia para 10% do valor inicial prestado que, até à receção 

definitiva das obras, deverá ser mantido (n.º 5 art.º 54.º RJUE). Vem o requerente propor a 

hipoteca do lote 6, sendo de libertar a dos restantes lotes 3, 4 e 5. À consideração superior”; ---- 

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

para homologação do Auto de Receção Provisória e aceitação da redução da caução, nos termos 

da informação de 11.03.2015”. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória e aceitar a 

redução da caução, nos termos do parecer técnico, aceitando-se a manutenção da hipoteca sobre o lote n.º 

6, do alvará de loteamento n.º 3/10. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

1. Será que a estrada falada anteriormente incomoda mais do que as estradas na vila de Vagos?----- 

2. Apresentar 2 faturas de água com valores a pagar sem a existência de consumo; -------------------- 

3. Recordar ainda o abaixo-assinado, com 11 anos, que foi entregue nesta Câmara Municipal. ------ 

O senhor Presidente da Câmara informou que tomou a devida nota e registou com satisfação que alguns 

dos assuntos colocados pelo senhor Alírio já foram resolvidos, nomeadamente os sinais de trânsito e 

passeios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

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

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

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

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

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

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


