
 

 

No dia vinte e três de abril de dois mil e catorze

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

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira

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

Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

• O senhor Vereador, eng.º João Domingues

do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara informou que na 

Freguesia de Fonte de Angeão 

Vagos, técnicos da Câmara Municipal, técnicos da AdRA

ser entregue um novo plano de trabalhos o 

uma série de compromissos ainda não cumpridos. O

cumprido tem a ver com as reposições

Sobre este mesmo assunto intervieram também os senhore

Sara Caladé e eng.º Mário Martins Júnior. 

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

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques

Biblioteca Municipal e se estará prevista

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 09/2014, de 23 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e dois minutos

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

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

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 

la Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para saber do ponto de situação das estradas do

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

O senhor Presidente da Câmara informou que na sequência das reuniões com os Presidentes de Junta

 e Covão do Lobo, Ponte de Vagos e Santa Catarina, 

, técnicos da Câmara Municipal, técnicos da AdRA, fiscalização e empreiteiros, 

ovo plano de trabalhos o que até à data ainda não aconteceu. Foram também assumidos 

de compromissos ainda não cumpridos. O único compromisso que está a ser

s reposições dos pavimentos. ------------------------------------------------------------

Sobre este mesmo assunto intervieram também os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques, eng.ª 

Sara Caladé e eng.º Mário Martins Júnior. ----------------------------------------------------------------------------

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para saber novidades

Biblioteca Municipal e se estará prevista a inauguração da mesma para breve. 

, da Câmara Municipal de Vagos 

1 minutos, no edifício 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

João Paulo de Sousa 

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

. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

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

para saber do ponto de situação das estradas do sul 

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

das reuniões com os Presidentes de Junta da 

Vagos e Santa Catarina, e Santo André de 

e empreiteiros, na mesma ficou de 

té à data ainda não aconteceu. Foram também assumidos 

a ser, mais ou menos, 

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

s Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques, eng.ª 

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

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

 sobre as obras da 

a inauguração da mesma para breve. ---------------------- 



 

 

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, informou que os tra

decorrer. Depois da entrada do subempreiteiro Rodtec, também já entrou o carpinteiro

qualquer suspensão ou paragem. 

• Ainda a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para s

um quadro do fundo financeiro de quanto 

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

O senhor Presidente informou que já está a ser feito o levantamento para apurar os custos do mesmo.

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

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins

Finanças. -------------------

O senhor Presidente informou que ainda não obtivemos qualquer 

onde solicitamos parecer sobre se podemos ou não facultar o Relatório P

Vereadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ainda o senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, s

de 50% das repartições 

sobre o assunto. -----------------------------------

O senhor Presidente da Câmara informou que sobre este assunto

acrescentar. ----------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, 

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

• A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para informar

� Do 40º Aniversário 

� Do evento “Singularidades 2014”. 

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

• O senhor Presidente da Câmara Municipal

reunião anterior pelo munícipe

base numa informação dos serviços, que a seguir se transcreve, os senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, eng.º João Domingues e eng.º Mário Martins Júnior, teceram várias 

considerações sobre o tema

Informação dos serviços: ------------------------------------------------------------------------------------------------

“Relativamente ao que refere, serem as queixas do

à aplicação da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, que regula o transporte coletivo de crianças.

Define aquele diploma no artigo 1.º que o mesmo regula os transportes de crianças, englobando crianças 

e jovens até aos 16 anos, de e para os estabelecimentos de educação e ensino (jardins

escolas), creches e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

ª Sara Caladé, informou que os trabalhos estão a decorrer, lentos

epois da entrada do subempreiteiro Rodtec, também já entrou o carpinteiro

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

Ainda a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para saber se é possível ou não dar já 

um quadro do fundo financeiro de quanto custou à Câmara o Campeonato do Mundo 

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

O senhor Presidente informou que já está a ser feito o levantamento para apurar os custos do mesmo.

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para saber do Relatório da Inspeção

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

formou que ainda não obtivemos qualquer resposta por parte da IG

onde solicitamos parecer sobre se podemos ou não facultar o Relatório Preliminar aos senhores 

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

Ainda o senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, sobre a exigência da TROIKA do fecho 

 de Finanças do País. Pergunta se o senhor Presidente 

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

O senhor Presidente da Câmara informou que sobre este assunto não tem qualquer novidade a 

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

senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, também teceu considerações sobre o assunto. 

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

A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para informar sobre os programas: ---

niversário do 25 de abril; -------------------------------------------------

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

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal, para informar sobre uma questão colocada

pelo munícipe, senhor Paulo Gil, relativamente a transportes escolares. Com 

base numa informação dos serviços, que a seguir se transcreve, os senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, eng.º João Domingues e eng.º Mário Martins Júnior, teceram várias 

considerações sobre o tema. --------------------------------------------------------------------

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

, serem as queixas do munícipe, creio, pelo discurso, que o mesmo se refere 

à aplicação da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, que regula o transporte coletivo de crianças.

Define aquele diploma no artigo 1.º que o mesmo regula os transportes de crianças, englobando crianças 

vens até aos 16 anos, de e para os estabelecimentos de educação e ensino (jardins

escolas), creches e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, 
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balhos estão a decorrer, lentos, mas a 

epois da entrada do subempreiteiro Rodtec, também já entrou o carpinteiro, não tendo havido 

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

aber se é possível ou não dar já 

a o Campeonato do Mundo “All 

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

O senhor Presidente informou que já está a ser feito o levantamento para apurar os custos do mesmo. ----- 

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

, para saber do Relatório da Inspeção Geral de 

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

resposta por parte da IGF, ao ofício 

reliminar aos senhores 

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

obre a exigência da TROIKA do fecho 

 não sabe mais nada 

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

tem qualquer novidade a 

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

teceu considerações sobre o assunto. ----------- 

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

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

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

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

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

para informar sobre uma questão colocada numa 

Paulo Gil, relativamente a transportes escolares. Com 

base numa informação dos serviços, que a seguir se transcreve, os senhores Presidente da 

Câmara e Vereadores, eng.º João Domingues e eng.º Mário Martins Júnior, teceram várias 

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

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

munícipe, creio, pelo discurso, que o mesmo se refere 

à aplicação da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, que regula o transporte coletivo de crianças. 

Define aquele diploma no artigo 1.º que o mesmo regula os transportes de crianças, englobando crianças 

vens até aos 16 anos, de e para os estabelecimentos de educação e ensino (jardins-de-infância e 

escolas), creches e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, 



 

 

designadamente os transportes para locais destinados à pr

visitas de estudo e outras deslocações organizadas para a ocupação de tempos livres.

A Lei referida aplica-se ao transporte de crianças realizado em automóvel ligeiro ou pesado de 

passageiros, público ou particular efetuado como atividade principal ou acessória, salvo disposição em 

contrário (n.º 1 do artigo 2.º). 

Ora no concelho de Vagos os transportes que são efetuados de e para as escolas são feitos em nos 

seguintes níveis de ensino: 

• Pré-escolar; 

• 1.º Ciclo do Ensino Básico;

• 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico;

• Ensino Secundário. 

Relativamente aos transportes de alunos da educação pré

mesmos são implementados no âmbito da reorganização da rede da educação pré

do ensino básico e são executados através do protocolo com as IPSS's.

Ora no caso destes transportes, são utilizados os autocarros adquiridos com o apoio do Município. Estes 

autocarros possuem, de acordo com a legislação, cintos de segurança d

homologados, e as instituições fazem acompanhar os transportes de vigilante e dos SRC referidos no n.º 

2 do artigo 11.º. 

São, ainda, cumpridos os requisitos relativos à existência de caixa de primeiros socorros e extintor, à 

idade do veículo e à utilização de dístico identificador.

Olhando às referência efetuadas na citação apresentada, cremos que o munícipe se referia aos 

transportes efetuados pela empresa transportadora e que se referem aos transportes para os 2.º e 3.º 

ciclos e o ensino secundário. 

Resta referir que estes transportes são realizados em carreiras de transporte regular de passageiros, 

quer no caso da EB 2/3 Dr. João Rocha 

Diocesano de Nossa Senhora da 

Define, ainda, o n.º 3 do artigo 2.º, referido supra, que a referida lei não se aplica aos transportes em 

táxi e aos transportes públicos regulares de passageiros. Estes transportes são regulados por legislação 

específica. 

Nos transportes públicos regulares de passageiros é permitida a circulação de passageiros em pé, sem 

ocupação de lugar sentado, existindo uma lotação sentada e um lotação em pé que compõem a lotação 

total do veículo. (vide artigo 162.º do Decreto n.º 37 272/48, de 31 de d

dada pelo Decreto n.º 42823, de 28 de janeiro de 1960, e

Esperando ter esclarecido e sempre ao dispor para o que tiver por necessário.

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

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

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

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

Presente a ATA n.º 06/2014, de 19 de março

Relativamente à Ata supra e ao período de antes da ordem 

Martins, declarou: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde se lê. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

designadamente os transportes para locais destinados à prática de atividades desportivas ou culturais, 

visitas de estudo e outras deslocações organizadas para a ocupação de tempos livres. 

se ao transporte de crianças realizado em automóvel ligeiro ou pesado de 

ular efetuado como atividade principal ou acessória, salvo disposição em 

Ora no concelho de Vagos os transportes que são efetuados de e para as escolas são feitos em nos 

Ensino Básico; 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

Relativamente aos transportes de alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, os 

mesmos são implementados no âmbito da reorganização da rede da educação pré-escolar e 

do ensino básico e são executados através do protocolo com as IPSS's. 

Ora no caso destes transportes, são utilizados os autocarros adquiridos com o apoio do Município. Estes 

autocarros possuem, de acordo com a legislação, cintos de segurança de três pontos, devidamente 

homologados, e as instituições fazem acompanhar os transportes de vigilante e dos SRC referidos no n.º 

São, ainda, cumpridos os requisitos relativos à existência de caixa de primeiros socorros e extintor, à 

e do veículo e à utilização de dístico identificador. 

Olhando às referência efetuadas na citação apresentada, cremos que o munícipe se referia aos 

transportes efetuados pela empresa transportadora e que se referem aos transportes para os 2.º e 3.º 

Resta referir que estes transportes são realizados em carreiras de transporte regular de passageiros, 

quer no caso da EB 2/3 Dr. João Rocha - Pai e da Escola Secundária de Vagos, quer no caso do Colégio 

Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação. 

Define, ainda, o n.º 3 do artigo 2.º, referido supra, que a referida lei não se aplica aos transportes em 

táxi e aos transportes públicos regulares de passageiros. Estes transportes são regulados por legislação 

públicos regulares de passageiros é permitida a circulação de passageiros em pé, sem 

ocupação de lugar sentado, existindo uma lotação sentada e um lotação em pé que compõem a lotação 

total do veículo. (vide artigo 162.º do Decreto n.º 37 272/48, de 31 de dezembro, com a redação que lhe é 

dada pelo Decreto n.º 42823, de 28 de janeiro de 1960, e pelo Decreto n.º 59/71, de 2 de março).

Esperando ter esclarecido e sempre ao dispor para o que tiver por necessário.”. -------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

n.º 06/2014, de 19 de março. ---------------------------------------------------------------------

ao período de antes da ordem do dia, o senhor Vereador, eng.º

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ática de atividades desportivas ou culturais, 

 

se ao transporte de crianças realizado em automóvel ligeiro ou pesado de 

ular efetuado como atividade principal ou acessória, salvo disposição em 

Ora no concelho de Vagos os transportes que são efetuados de e para as escolas são feitos em nos 

escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, os 

escolar e do 1.º ciclo 

Ora no caso destes transportes, são utilizados os autocarros adquiridos com o apoio do Município. Estes 

e três pontos, devidamente 

homologados, e as instituições fazem acompanhar os transportes de vigilante e dos SRC referidos no n.º 

São, ainda, cumpridos os requisitos relativos à existência de caixa de primeiros socorros e extintor, à 

Olhando às referência efetuadas na citação apresentada, cremos que o munícipe se referia aos 

transportes efetuados pela empresa transportadora e que se referem aos transportes para os 2.º e 3.º 

Resta referir que estes transportes são realizados em carreiras de transporte regular de passageiros, 

Pai e da Escola Secundária de Vagos, quer no caso do Colégio 

Define, ainda, o n.º 3 do artigo 2.º, referido supra, que a referida lei não se aplica aos transportes em 

táxi e aos transportes públicos regulares de passageiros. Estes transportes são regulados por legislação 

públicos regulares de passageiros é permitida a circulação de passageiros em pé, sem 

ocupação de lugar sentado, existindo uma lotação sentada e um lotação em pé que compõem a lotação 

ezembro, com a redação que lhe é 

pelo Decreto n.º 59/71, de 2 de março). 

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

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

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

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

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

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

do dia, o senhor Vereador, eng.º Mário 

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

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



 

 

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

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

Deve ler-se: --------------------------------------------------------------------------

“Sobre a “Desvalorização e encerramento dos serviços públicos em Vagos, era importante que a 

Câmara e Assembleia Municipal tomassem uma posição de força junto das entidades competentes, logo 

que fosse julgado oportuno””. -----------------------------------------------------------------------------------

Uma vez que o texto da mesma 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como pre

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 

dinheiro de 260.376,35 € (duzentos e sessenta mil, trezentos e setenta e seis euros e trinta e cinco 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

abril e da Divisão Administrativa e Jurídica (Exp

2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

parte integrante da presente ata. -----

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

4.1. Orçamento 2014 - 3ª alteração 

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

delegadas aprovou a 3ª alteração 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

dos serviços públicos em Vagos considera que seria adequado enviar às 

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

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

“Sobre a “Desvalorização e encerramento dos serviços públicos em Vagos, era importante que a 

Câmara e Assembleia Municipal tomassem uma posição de força junto das entidades competentes, logo 

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

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

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

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

por unanimidade aprová-la, com a retificação supra. ----------------------

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 22 de abril de 2014, o qual acusa um saldo e

(duzentos e sessenta mil, trezentos e setenta e seis euros e trinta e cinco 

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

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 05 

e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 04 a 16 

, 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 ------------------------------------

3ª 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 
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dos serviços públicos em Vagos considera que seria adequado enviar às 

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

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

“Sobre a “Desvalorização e encerramento dos serviços públicos em Vagos, era importante que a 

Câmara e Assembleia Municipal tomassem uma posição de força junto das entidades competentes, logo 

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

por todos os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

(duzentos e sessenta mil, trezentos e setenta e seis euros e trinta e cinco 

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

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

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

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

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

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

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

tica, no período de 05 a 15 de 

a 16 de abril, ambos de 

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

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

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

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

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

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

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

ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas 



 

 

anulações, o montante de 25.100,00 

folha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

delegadas aprovou a 3ª alteração

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

Nada a registar. 

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

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

6.1. – CARDA – CENTRO DE ALC

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

• Ofício do Centro de Alcoólicos Recuperado

solicitando apoio; ----------------------------------------------------------------------------------------

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr

• Despacho da senhora Vereadora, Du

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o t

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

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

6.2. – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA 

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

• Deliberação da Câmara Municipal de 26

• Cópia do Protocolo outorgado em 26 de junho de 2009, entre o Município de Vagos e a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora; 

• Cópia do extracto de sentença do TAFA, (Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro), de 29 de 

maio de 2012, sendo AUTOR 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

25.100,00 € (vinte e cinco mil e cem euros), documento constituído por 

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

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

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

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

Plurianual de Investimentos) 2014 - 3ª 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

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

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

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

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

CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO 

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

Ofício do Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, de 24 de março de 20

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 08 de abril de 2014; 

Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de abril de 2014. ----------------------

cipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para esclarecimentos adicionais

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o t

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

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

JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – APOIO FINANCEIRO 

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

Deliberação da Câmara Municipal de 26 de junho de 2009; ------------------------

Cópia do Protocolo outorgado em 26 de junho de 2009, entre o Município de Vagos e a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora; ----------------------------------------------------------------

Cópia do extracto de sentença do TAFA, (Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro), de 29 de 

maio de 2012, sendo AUTOR – A. Pimenta, Ldª e RÉU – Freguesia da Gafanha da Boa Hora; 

, da Câmara Municipal de Vagos 

5 

documento constituído por (01) 

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

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

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

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

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

competências que lhe foram 

) do corrente ano, documento 

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

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

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

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

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

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

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

DISTRITO DE AVEIRO ---- 

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

24 de março de 2014, 

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

08 de abril de 2014; --------- 

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

retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. ------- 

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

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

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

APOIO FINANCEIRO ---------- 

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

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

Cópia do Protocolo outorgado em 26 de junho de 2009, entre o Município de Vagos e a Junta de 

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

Cópia do extracto de sentença do TAFA, (Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro), de 29 de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora; --- 



 

 

• Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de ab

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

“PROPOSTA 

A – ANTECEDENTES 

 1 - Em 26 de Junho de 2009, foi outorgado um Protocolo que tinha como objeto a 

parte da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, da obra de "Beneficiação da Estrada 

Municipal nº 591", numa extensão de 3 Km, em conformidade com os elementos a fornecer pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 246.000,00

 2 - Este Protocolo foi objeto de deliberação da Câmara Municipal de Vagos, em 26 de Junho de 

2009, aprovado por unanimidade.

 3 - Para execução do referido Protocolo, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora abriu 

um procedimento de concurso público, do qual resu

António Pimenta Construções, Lda., pelo valor de 327.457,21

 4 - Em 12 de Fevereiro de 2010, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora outorgou com a 

referida empresa contrato de

 5 - O contrato tinha um prazo de execução de 12 meses.

 6 - A obra foi consignada em 06 de Abril de 2010.

 7 - Em Fevereiro de 2011, foi elaborada a receção provisória e a conta final da obra, no valor 

de 149.065,47€, a acrescer o IVA à taxa de 6%, verificando

referido em 3, um valor de trabalhos a menos de 178.391,74

 8 - Para realização de outros trabalhos, foi aberto um procedimento de ajuste direto, 

deliberação da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora de 14 de Abril de 2010.

 9 - Do procedimento anterior resultou a outorga de um contrato de empreitada entre a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora e o António Pimenta Construções, Lda., no v

a acrescer o IVA à taxa de 6%.

 10 - Os trabalhos tiveram início em 27 de Maio de 2010, tendo ficado concluídos em Fevereiro 

de 2011, conforme auto de receção provisório e conta final de empreitada no valor de 146.031,03

acrescer o IVA à taxa de 6%.

 11 - O somatório dos dois contratos de empreitada, conforme valores apurados na conta final de 

cada empreitada, totaliza 295.096,50

312.802,29€. 

 12 - Ao valor referido no número a

344, 86€, o que perfaz um montante de 314.400,96€. 

 13 - Os serviços de contabilidade do Município atestam que foi pago o valor do Protocolo 

assinado de 246.000,00€, cuja última tranche foi liq

 14 – Por sentença judicial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de Novembro de 2012, 

foi a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora condenada ao pagamento da quantia de 

342.652,00€, à empresa António Pimenta Const

 15 - A empresa A. Pimenta Construções, Lda., reclamou em 31 de Dezembro de 2013, incluindo 

juros de mora estimados até essa data, créditos no valor de 138.372,00.

 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de abril de 2014, que a seguir se 

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

Em 26 de Junho de 2009, foi outorgado um Protocolo que tinha como objeto a 

parte da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, da obra de "Beneficiação da Estrada 

Municipal nº 591", numa extensão de 3 Km, em conformidade com os elementos a fornecer pela 

Câmara Municipal de Vagos, no valor de 246.000,00€. 

rotocolo foi objeto de deliberação da Câmara Municipal de Vagos, em 26 de Junho de 

2009, aprovado por unanimidade. 

Para execução do referido Protocolo, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora abriu 

um procedimento de concurso público, do qual resultou a adjudicação da empreitada à empresa 

António Pimenta Construções, Lda., pelo valor de 327.457,21€, a acrescer o IVA à taxa de 6%.

Em 12 de Fevereiro de 2010, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora outorgou com a 

referida empresa contrato de empreitada pelo valor referido em 3. 

O contrato tinha um prazo de execução de 12 meses. 

A obra foi consignada em 06 de Abril de 2010. 

Em Fevereiro de 2011, foi elaborada a receção provisória e a conta final da obra, no valor 

a acrescer o IVA à taxa de 6%, verificando-se, para cumprimento do contrato 

referido em 3, um valor de trabalhos a menos de 178.391,74€, encerrando-se esta empreitada.

Para realização de outros trabalhos, foi aberto um procedimento de ajuste direto, 

deliberação da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora de 14 de Abril de 2010.

Do procedimento anterior resultou a outorga de um contrato de empreitada entre a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora e o António Pimenta Construções, Lda., no valor de 147.998,37

a acrescer o IVA à taxa de 6%. 

Os trabalhos tiveram início em 27 de Maio de 2010, tendo ficado concluídos em Fevereiro 

de 2011, conforme auto de receção provisório e conta final de empreitada no valor de 146.031,03

IVA à taxa de 6%. 

O somatório dos dois contratos de empreitada, conforme valores apurados na conta final de 

cada empreitada, totaliza 295.096,50€, a acrescer o IVA à taxa de 6%, cujo valor se cifra em 

Ao valor referido no número anterior, acresce revisão de preços no valor de 1.253,00

€, o que perfaz um montante de 314.400,96€.  

Os serviços de contabilidade do Município atestam que foi pago o valor do Protocolo 

€, cuja última tranche foi liquidada em 13 de Junho de 2013.

Por sentença judicial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de Novembro de 2012, 

foi a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora condenada ao pagamento da quantia de 

à empresa António Pimenta Construções, Lda. 

A empresa A. Pimenta Construções, Lda., reclamou em 31 de Dezembro de 2013, incluindo 

juros de mora estimados até essa data, créditos no valor de 138.372,00. 

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

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

Em 26 de Junho de 2009, foi outorgado um Protocolo que tinha como objeto a execução, por 

parte da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, da obra de "Beneficiação da Estrada 

Municipal nº 591", numa extensão de 3 Km, em conformidade com os elementos a fornecer pela 

rotocolo foi objeto de deliberação da Câmara Municipal de Vagos, em 26 de Junho de 

Para execução do referido Protocolo, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora abriu 

ltou a adjudicação da empreitada à empresa 

à taxa de 6%. 

Em 12 de Fevereiro de 2010, a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora outorgou com a 

Em Fevereiro de 2011, foi elaborada a receção provisória e a conta final da obra, no valor 

se, para cumprimento do contrato 

se esta empreitada. 

Para realização de outros trabalhos, foi aberto um procedimento de ajuste direto, por 

deliberação da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora de 14 de Abril de 2010. 

Do procedimento anterior resultou a outorga de um contrato de empreitada entre a Junta de 

alor de 147.998,37€, 

Os trabalhos tiveram início em 27 de Maio de 2010, tendo ficado concluídos em Fevereiro 

de 2011, conforme auto de receção provisório e conta final de empreitada no valor de 146.031,03€, a 

O somatório dos dois contratos de empreitada, conforme valores apurados na conta final de 

à taxa de 6%, cujo valor se cifra em 

nterior, acresce revisão de preços no valor de 1.253,00€ e de 

Os serviços de contabilidade do Município atestam que foi pago o valor do Protocolo 

uidada em 13 de Junho de 2013. 

Por sentença judicial do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de Novembro de 2012, 

foi a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora condenada ao pagamento da quantia de 

A empresa A. Pimenta Construções, Lda., reclamou em 31 de Dezembro de 2013, incluindo 



 

 

B – PROPOSTA 

Face ao que antecede, proponho que esta Câmara Municipal delibere

Assembleia Municipal a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa 

Hora, conforme solicitação, até ao montante de 145.000,00

comprovativo de pagamento, para cumprimento da 

nº 75/2013, de 12 de Setembro.

Vagos, 17 de Abril de 2014 

Regalado)”; - 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de abril de 2

C.M.”. ----------------------

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

apresentada para apreciação e aprovação

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

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

7 – PARÓQUIA DE SOZA – ISENÇÃO DE TAXAS

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

• Comunicação da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 04 de abril de 2014, solici

interrupção do trânsito e cedência de 06 grades para os dias 18 e 20 de abril; 

• Despacho da senhora Vereadora, 

para ratificação” --------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Caladé que isenta do pagamento de taxas e cede as grades soli

Deve a Secção de Expediente Geral, da 

com o teor da presente deliberação. 

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

8 – PARECER GENÉRICO FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DE CONTRAT

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

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

• Informação da técnica superior, dr.ª Elisabete Tavares, de 15 de abril de 2014

• Parecer do CDF, dr. Nuno André, de 16 de abril 

Presidente, para deliberação da Câmara Municipal”

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de abril 

C.M.”. ----------------------

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

Face ao que antecede, proponho que esta Câmara Municipal delibere submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa 

Hora, conforme solicitação, até ao montante de 145.000,00€, mediante a apresentaç

comprovativo de pagamento, para cumprimento da alínea j), do nº 1 do artigo 25º, do anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro. 

Vagos, 17 de Abril de 2014 - O Presidente da Câmara Municipal - (Dr. Silvério Rodrigues 

espacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de abril de 2014: 

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

ipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta 

para apreciação e aprovação. ---------------------------------------------------------------------------

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------

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

Comunicação da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 04 de abril de 2014, solicitando a isenção do pagamento de taxas de 

interrupção do trânsito e cedência de 06 grades para os dias 18 e 20 de abril; ------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de abril de 2014: 

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora

Caladé que isenta do pagamento de taxas e cede as grades solicitadas. ---------------------

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

te deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PARECER GENÉRICO FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DE CONTRAT

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ---------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica superior, dr.ª Elisabete Tavares, de 15 de abril de 2014

Parecer do CDF, dr. Nuno André, de 16 de abril de 2014: “ Concordo. À atenção do Sr

Presidente, para deliberação da Câmara Municipal”; ---------------------------------------------------

espacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 17 de abril de 2014

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa 

€, mediante a apresentação de 

alínea j), do nº 1 do artigo 25º, do anexo I, da Lei 

(Dr. Silvério Rodrigues 

014: “ À Reunião da 

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

ipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta 

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

te deliberação. ----------------- 

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

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

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

Comunicação da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

tando a isenção do pagamento de taxas de 

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

: “Deferido. À R.C. 

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

ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

proceder em conformidade 

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

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

PARECER GENÉRICO FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

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

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

técnica superior, dr.ª Elisabete Tavares, de 15 de abril de 2014; ---------------------- 

“ Concordo. À atenção do Sr. 

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

de 2014: “À Reunião da 

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



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de prestação de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante anual de 

mil euros) sem IVA, a contratar com a mesma contraparte, a execuç

contar da notificação da adjudicação, sem prejuízo da aplicação da correspondente redução remuneratória 

prevista no nº 1 e nº 3 do artigo 73º da LOE de 2014, e o trabalho a executar se enquadre no objeto de 

serviço de viagens e serviços no âmbito da proteção civil

autorizados (serviços de alojamento, serviços de publicidade, serviços de formação, serviços de 

reparação/manutenção/assistência, serviços de refeições, serviços referentes 

estudos/serviços de iluminação pública e serviços de lavandaria

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

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

 9 – COMISSÕES DE VISTORIAS 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se 

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

“Proposta 

Para cumprimento do disposto no Regime 

vistorias a realizar a edificações, designadamente no âmbito da concessão de licenças de utilização, bem 

como a situações que careçam de informação sobre a segurança, a salubridade ou valores estéticos,

de edifícios ou de espaços públicos, e ainda as vistorias a obras de urbanização promovidas por 

particulares, entre outras, sejam realizadas pelas seguintes comissões:
 

Comissão de Vistorias para: 

 

1 - Utilização de edifícios 

 

Efectivos 

• 

• 

• 

• 

Suplentes 

• 

• 

• 

2 - Segurança, Salubridade e Arranjo Estético

 

Efetivos 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

erou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de prestação de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante anual de 

mil euros) sem IVA, a contratar com a mesma contraparte, a execução se conclua no prazo de 20 dias

contar da notificação da adjudicação, sem prejuízo da aplicação da correspondente redução remuneratória 

prevista no nº 1 e nº 3 do artigo 73º da LOE de 2014, e o trabalho a executar se enquadre no objeto de 

serviços no âmbito da proteção civil, juntando-se assim aos anteriores

serviços de alojamento, serviços de publicidade, serviços de formação, serviços de 

reparação/manutenção/assistência, serviços de refeições, serviços referentes à saúde pública, serviços de 

estudos/serviços de iluminação pública e serviços de lavandaria). ------------------------------------

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

COMISSÕES DE VISTORIAS ---------------------------------------------------------------------------------

da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se 

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

Para cumprimento do disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,

vistorias a realizar a edificações, designadamente no âmbito da concessão de licenças de utilização, bem 

como a situações que careçam de informação sobre a segurança, a salubridade ou valores estéticos,

de edifícios ou de espaços públicos, e ainda as vistorias a obras de urbanização promovidas por 

particulares, entre outras, sejam realizadas pelas seguintes comissões: 

 

 Eng.º António Castro 

 Eng.ª Gabriela Cabano 

 Eng.º André Nunes 

 Comandante Operacional Municipal 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

 Arqtº Manuel Tavares 

 Eng.ª Isabel Trindade 
 

Segurança, Salubridade e Arranjo Estético 

 Arqt.º Pedro Castro 

 Eng.º João Bio 

 Comandante Operacional Municipal 
+ 

 Dr.ª Helena Sousa 

 Eng.ª Isabel Rosado 

 Eng.º Jorge Almeida 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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erou, por unanimidade, dar parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de prestação de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante anual de € 5.000,00 (cinco 

ão se conclua no prazo de 20 dias a 

contar da notificação da adjudicação, sem prejuízo da aplicação da correspondente redução remuneratória 

prevista no nº 1 e nº 3 do artigo 73º da LOE de 2014, e o trabalho a executar se enquadre no objeto de 

se assim aos anteriores, já 

serviços de alojamento, serviços de publicidade, serviços de formação, serviços de 

à saúde pública, serviços de 

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

te deliberação. ----------------- 

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

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

da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se 

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

Jurídico da Urbanização e Edificação, proponho que as 

vistorias a realizar a edificações, designadamente no âmbito da concessão de licenças de utilização, bem 

como a situações que careçam de informação sobre a segurança, a salubridade ou valores estéticos, seja 

de edifícios ou de espaços públicos, e ainda as vistorias a obras de urbanização promovidas por 



 

 

 

Suplentes 

• 

• 

3 - Obras de Urbanização

 

Efetivos 

• 

• 

• 

Suplentes 

• 

• 

• 

 

Vagos, aos 16 de abril de 2014 -

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos de abstenção

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e do senhor 

aprovar a proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA

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

• Deliberação da Câmara Municipal de 19 de março

• Informação do CDEP, arq

informar que, por conveniência de serviço, se julga pertinente alterar a nomeação da 

fiscalização e coordenação de segur

pública de 19.03.2014) de modo a que esta se passe a constituir do seguinte modo: Fiscalizaç

- Eng.ª Ana Vilão; Coordenação de Se

• Despacho da senhora Vereadora, en

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção da senhora Vereadora

do Céu Pereira Sarabando Marqu

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conf

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

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

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

 Eng.ª Guida Caniceiro 

 Eng.º António Castro 
 

Obras de Urbanização 

 Eng.ª Ana Vilão 

 Eng.º André Nunes 

 Comandante Operacional Municipal 

 Eng.ª Isabel Trindade 

 Eng.º Jorge Almeida 

 Eng.º António Castro 

- A Vereadora - Eng.ª Sara Caladé”. --------------------------------------------

pal deliberou, por maioria, com dois votos de abstenção da senhora Vereadora dr.ª 

Sarabando Marques e do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

aprovar a proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé. ------------------------------------------------------

e Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presen

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCº E06/2013 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA – ALTERAÇÃO

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

da Câmara Municipal de 19 de março de 2014; --------------------------------------------

CDEP, arq.º Pedro Castro, de 08 de abril de 2014: “Serve o presente para 

informar que, por conveniência de serviço, se julga pertinente alterar a nomeação da 

fiscalização e coordenação de segurança em obra aprovada pela CMV (

19.03.2014) de modo a que esta se passe a constituir do seguinte modo: Fiscalizaç

Eng.ª Ana Vilão; Coordenação de Segurança em Obra - Eng.ª Gabriela Cabano”

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de abril de 2014: 

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

cipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção da senhora Vereadora

do Céu Pereira Sarabando Marques, aprovar a alteração apresentada. -------------------------

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

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

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

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

da senhora Vereadora dr.ª 

Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

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

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

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

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

NOMEAÇÃO DA 

ALTERAÇÃO -------------- 

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

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

“Serve o presente para 

informar que, por conveniência de serviço, se julga pertinente alterar a nomeação da 

ança em obra aprovada pela CMV (reunião ordinária 

19.03.2014) de modo a que esta se passe a constituir do seguinte modo: Fiscalização 

Eng.ª Gabriela Cabano”; --------------- 

de 2014: “À Reunião da 

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

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

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

ormidade com o teor da presente 

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

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



 

 

2 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------

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

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 

• Parecer do CDEP, arq.º Pedr

“Sra Vereadora Sara Caladé: De 

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

(Fiscalização, CSO e Entidade Executante)

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª

condições da presente informação técnica. À Reunião da Câmara para ratificação

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conf

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

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

3 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE 

A PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO 

(PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA 

AOS ERROS E OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS IN

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

• Oficio do Tribunal de Contas, de 04 de abril de 2014, solicitando elementos respeitantes ao 

processo supra, objeto de fiscalização prévia; 

• Parecer do CDGI, eng.º

“Ao contrário do procedimento habitual a Acta Nº 1, do 

aprovada pelo Sr Presidente da Câmara, não foi sub

Câmara Municipal. Relativamente à publicitação do aviso de prorrogação do prazo junto em 

anexo cópias dos documentos existentes no processo.”

• Parecer do CDEP, arq.º Pedro Castro, de 14 de abril 

“Sra. Vereadora Sara Caladé: De submeter a referida acta à deliberação/aprovação da CMV 

nos termos da informação do Sr. CDGI”

• Despacho da senhora Vereadora, en

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

que aprovou a lista de erros e omissões constan

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conf

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

 

 

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCº E06/2013 – VALIDAÇÃO PARCIAL A 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

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

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

Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 02 de abril de 2014

º Pedro Castro, de 04 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sara Caladé: De aprovar parcialmente 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 04 de abril de 2014: 

condições da presente informação técnica. À Reunião da Câmara para ratificação

cipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE 

E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 

PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA 

AOS ERROS E OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO 

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

Oficio do Tribunal de Contas, de 04 de abril de 2014, solicitando elementos respeitantes ao 

so supra, objeto de fiscalização prévia; -------------------------------------------------------------

Parecer do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 11 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Ao contrário do procedimento habitual a Acta Nº 1, do Júri do Procedimento, embora 

aprovada pelo Sr Presidente da Câmara, não foi submetida a deliberação/aprovação 

Câmara Municipal. Relativamente à publicitação do aviso de prorrogação do prazo junto em 

anexo cópias dos documentos existentes no processo.”; -------------------------------------------------

º Pedro Castro, de 14 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Sra. Vereadora Sara Caladé: De submeter a referida acta à deliberação/aprovação da CMV 

informação do Sr. CDGI”; ------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de abril de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

que aprovou a lista de erros e omissões constantes da ata nº 1 do Júri do Procedimento. 

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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VALIDAÇÃO PARCIAL A 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

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

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

02 de abril de 2014; --------------------- 

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

aprovar parcialmente nas condições impostas pela 

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

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

2014: “De aprovar nas 

condições da presente informação técnica. À Reunião da Câmara para ratificação”. -------------- 

senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

ormidade com o teor da presente 

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

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE 

E04/2012 – ACTA Nº 1 – 

PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO DE CONTRATAR RELATIVA 

RATIFICAÇÃO ----- 

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

Oficio do Tribunal de Contas, de 04 de abril de 2014, solicitando elementos respeitantes ao 

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

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

Júri do Procedimento, embora 

metida a deliberação/aprovação da 

Câmara Municipal. Relativamente à publicitação do aviso de prorrogação do prazo junto em 

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

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

“Sra. Vereadora Sara Caladé: De submeter a referida acta à deliberação/aprovação da CMV 

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

de 2014: “À Reunião da 

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

ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

tes da ata nº 1 do Júri do Procedimento. ---------------------- 

ormidade com o teor da presente 

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



 

 

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

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

1 – MANUEL JOAQUIM FRANCISCO 

AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 70/76

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

• Requerimento de Manuel Joaquim Francisco, com o registo de entrada nº 3435/14, de

de 2014, solicitando retificação do alvará de loteamento nº 70/76

• Informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade,

Sara: O pedido agora formulado p

entrada nº 1838 de 3/10/2002. Sobre este recaiu deliberação tomada em R.C. de 25/10/2002, no 

sentido de deferir nas condições da informação técnica de 16/10/2002. Contudo, no 

averbamento efetuado ao alvará de 

urbano 76 em falta, não constando da referida retificação a menção ao lote nº 4. Assim, salvo 

melhor opinião e se superiormente se entender, será de conceder a retificação requerida, nos 

termos do art.º 148º do C.P.A.. À consideração superior

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014: 

Samagaio. Para parecer face à informação anterior

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 16 de abril de 2014: 

Vereadora da C.M.V. Concordo na íntegra com a informação supra da Exmª C.D.G.U. devendo 

a C.M.V. deliberar retificar o alvará agora em ca

termos do art. 148º do C.P.A.”

• Despacho da senhora Vere

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

técnicos supra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria

favoravelmente, com base no parecer 

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

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

2 – MANUEL DUARTE ROCHA NOVO E MARIA GRAC

DE VAGOS – PROC.º 30/88 

LOTEAMENTO Nº 29/88 --------------

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

• Requerimento de Manuel Duarte da Rocha Novo e Maria Graciete da Rocha Correia, com o 

registo de entrada nº 4934, de 16 de maio de 2013, solicitando a alteração de afetação do lote nº 

3; -----------------------------------

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

IM FRANCISCO – PONTE DE VAGOS – PROC.º 70/76 

DE LOTEAMENTO 70/76 --------------------------------------------------

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

Manuel Joaquim Francisco, com o registo de entrada nº 3435/14, de

de 2014, solicitando retificação do alvará de loteamento nº 70/76; -----------------------------------

eng.ª Isabel Trindade, de 15 de abril de 2014: “Exma Srª Vereadora Engª 

Sara: O pedido agora formulado pelo requerente já constava de outro anterior, com registo de 

entrada nº 1838 de 3/10/2002. Sobre este recaiu deliberação tomada em R.C. de 25/10/2002, no 

sentido de deferir nas condições da informação técnica de 16/10/2002. Contudo, no 

averbamento efetuado ao alvará de loteamento nº 70/76 somente foi mencionado o artigo 

urbano 76 em falta, não constando da referida retificação a menção ao lote nº 4. Assim, salvo 

melhor opinião e se superiormente se entender, será de conceder a retificação requerida, nos 

48º do C.P.A.. À consideração superior” ; --------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014: 

Samagaio. Para parecer face à informação anterior.”; --------------------------------------------------

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 16 de abril de 2014: 

Vereadora da C.M.V. Concordo na íntegra com a informação supra da Exmª C.D.G.U. devendo 

a C.M.V. deliberar retificar o alvará agora em causa, fazendo constar no mesmo o lote nº 4, nos 

termos do art. 148º do C.P.A.”; ------------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014: “À Reunião da CM

ou, por unanimidade, retificar o alvará de loteamento, conforme pareceres 

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

, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam 

ravelmente, com base no parecer técnico. -----------------------------------------------------

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

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

ROCHA NOVO E MARIA GRACIETE ROCHA CORREIA 

PROC.º 30/88 – ALTERAÇÃO DE AFETAÇÃO DO LOTE 3 DO ALVARÁ DE 

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

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

equerimento de Manuel Duarte da Rocha Novo e Maria Graciete da Rocha Correia, com o 

registo de entrada nº 4934, de 16 de maio de 2013, solicitando a alteração de afetação do lote nº 

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

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

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

PROC.º 70/76 – ALTERAÇÃO 

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

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

Manuel Joaquim Francisco, com o registo de entrada nº 3435/14, de 14 de abril 

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

“Exma Srª Vereadora Engª 

de outro anterior, com registo de 

entrada nº 1838 de 3/10/2002. Sobre este recaiu deliberação tomada em R.C. de 25/10/2002, no 

sentido de deferir nas condições da informação técnica de 16/10/2002. Contudo, no 

loteamento nº 70/76 somente foi mencionado o artigo 

urbano 76 em falta, não constando da referida retificação a menção ao lote nº 4. Assim, salvo 

melhor opinião e se superiormente se entender, será de conceder a retificação requerida, nos 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de abril de 2014: “Ao Sr. Dr. Pedro 

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

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 16 de abril de 2014: “Exmª Srª 

Vereadora da C.M.V. Concordo na íntegra com a informação supra da Exmª C.D.G.U. devendo 

usa, fazendo constar no mesmo o lote nº 4, nos 

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

À Reunião da CM”.  

retificar o alvará de loteamento, conforme pareceres 

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

e eng.º João Domingues, declararam votar 

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

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

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

IETE ROCHA CORREIA – PONTE 

AFETAÇÃO DO LOTE 3 DO ALVARÁ DE 

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

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

equerimento de Manuel Duarte da Rocha Novo e Maria Graciete da Rocha Correia, com o 

registo de entrada nº 4934, de 16 de maio de 2013, solicitando a alteração de afetação do lote nº 

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



 

 

• Deliberações da Câmara Municipal de

de 2013 e 08 de janeiro de 2014; 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade e do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 26 

de março de 2014, que a seguir se transcreve: 

“EXMª. SRª. VEREAD

Data: 26 de março de 2014

Assunto: “Proc. nº 30/88. Ponte de Vagos

loteamento nº 29/88.“

Na sequência do solicitado, e depois de analisada a questão fáctica em apreço, somos de 

parecer: 

Considerando que a presente pretensão encontra

de Vagos em vigor; 

Considerando que o vício de que estava inquinado o acto já foi totalmente expurgado;

Considerando que a ilegalidade em causa já se encontra t

Considerando que o requerente sempre esteve de Boa Fé;

Deve a Câmara Municipal de Vagos de

causa, e consequentemente, e face ao atrás exposto, deliberar deferir o mesmo, com

aproveitamento de to

número do alvará. 

Para além disso, deve também ser deferido o solicitado pelo requerente, ou seja, a 

alteração ao uso do lote nº 3 do citado alvará, de acordo com a informação dos serviços 

técnicos de análise urbanística e dos serviços técnicos do planeamento.

Por último, deve registar

presente deliberação de Câmara Municipal.

Trindade – CDGU. Pedro Samagaio

• Despacho da senhora Vere

presente informação/parecer. À Reunião da CM para deliberação

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
1. Declarar a nulidade do loteamento em causa e consequentemente, e face ao supra exposto, 

deliberar deferir o mesmo, com 

respetiva taxa, mantendo o número do alvará;

2. Deferir o solicitado pelo requerente, ou seja, a alteração

acordo com a informação dos serviços técnicos de análise urbanística e dos serviços técnicos do 

planeamento; ------------------------------------------------------------------------------

3. Devem ainda os serviços registar/averbar no alvará de loteamento agora em apreço a presente 

deliberação da Câmara Municipal. 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João 

favoravelmente, com base no parecer técnico. 

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

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

da Câmara Municipal de 02 de julho de 2013, 06 de agosto de 2013, 01 de outubro 

08 de janeiro de 2014; ----------------------------------------------------------------------------

eng.ª Isabel Trindade e do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 26 

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

EXMª. SRª. VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

Data: 26 de março de 2014 

Assunto: “Proc. nº 30/88. Ponte de Vagos- Alteração de afetação do lote 3 do alvará de 

loteamento nº 29/88.“ 

Na sequência do solicitado, e depois de analisada a questão fáctica em apreço, somos de 

Considerando que a presente pretensão encontra-se em solo urbano, nos termos do P.D.M. 

 

Considerando que o vício de que estava inquinado o acto já foi totalmente expurgado;

Considerando que a ilegalidade em causa já se encontra totalmente sanada;

Considerando que o requerente sempre esteve de Boa Fé; 

Deve a Câmara Municipal de Vagos deliberar declarar a nulidade do 

causa, e consequentemente, e face ao atrás exposto, deliberar deferir o mesmo, com

aproveitamento de todas as peças, bem como o pagamento da respetiva taxa, mantendo o 

Para além disso, deve também ser deferido o solicitado pelo requerente, ou seja, a 

alteração ao uso do lote nº 3 do citado alvará, de acordo com a informação dos serviços 

cnicos de análise urbanística e dos serviços técnicos do planeamento. 

Por último, deve registar-se/ averbar-se no alvará de loteamento agora em apreço a 

presente deliberação de Câmara Municipal. Este o nosso parecer, s.m.o. Engª. Isabel 

Pedro Samagaio - Jurista”; --------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de abril de 2014: 

informação/parecer. À Reunião da CM para deliberação”. ---------------

ou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------
eclarar a nulidade do loteamento em causa e consequentemente, e face ao supra exposto, 

deliberar deferir o mesmo, com aproveitamento de todas as peças, bem como o pagamento da 

xa, mantendo o número do alvará; -------------------------------------------------------------

eferir o solicitado pelo requerente, ou seja, a alteração ao uso do lote nº 3 do citado alvará, de 

acordo com a informação dos serviços técnicos de análise urbanística e dos serviços técnicos do 

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

ainda os serviços registar/averbar no alvará de loteamento agora em apreço a presente 

deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam votar 

favoravelmente, com base no parecer técnico. -----------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 
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02 de julho de 2013, 06 de agosto de 2013, 01 de outubro 

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

eng.ª Isabel Trindade e do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 26 

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

Alteração de afetação do lote 3 do alvará de 

Na sequência do solicitado, e depois de analisada a questão fáctica em apreço, somos de 

se em solo urbano, nos termos do P.D.M. 

Considerando que o vício de que estava inquinado o acto já foi totalmente expurgado; 

otalmente sanada; 

liberar declarar a nulidade do loteamento em 

causa, e consequentemente, e face ao atrás exposto, deliberar deferir o mesmo, com 

das as peças, bem como o pagamento da respetiva taxa, mantendo o 

Para além disso, deve também ser deferido o solicitado pelo requerente, ou seja, a 

alteração ao uso do lote nº 3 do citado alvará, de acordo com a informação dos serviços 

se no alvará de loteamento agora em apreço a 

Este o nosso parecer, s.m.o. Engª. Isabel 

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

de 2014: “Concordo com a 

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

------------------------------------------------------------------ 
eclarar a nulidade do loteamento em causa e consequentemente, e face ao supra exposto, 

aproveitamento de todas as peças, bem como o pagamento da 

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

ao uso do lote nº 3 do citado alvará, de 

acordo com a informação dos serviços técnicos de análise urbanística e dos serviços técnicos do 

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

ainda os serviços registar/averbar no alvará de loteamento agora em apreço a presente 

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

Domingues, declararam votar 

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

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



 

 

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

3 – MÁRIO FERREIRA MARTINS SANTOS E MARIA ALICE SANTOS MARTINS 

PROC.º 15/86 – ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 18/86 

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

• Requerimento de Mário Ferreira Martins dos Santos, com o registo de entrada nº 1940/14, de 03 

de março de 2014, a prestar esclarecimentos e a solicitar alteração da proposta apresentada

•  Informação do técnico superi

• Informação do técnico superior, arq.

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, 

Sara. Concordo com as informações prestadas em 14/3 e 9

fixadas nas mesmas”; -----

• Despacho da senhora Vere

para aprovação da alteração do loteamento.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam votar 

favoravelmente, com base no parecer técnico. 

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

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

4 – JOÃO SANTOS ABADE –

Considerando que após a elaboração da ordem do d

serviços elementos adicionais, a Câmara Municipal 

parecer técnico para posterior deliberação. 

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

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

5 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

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

•  Informação dos técnicos superiores, dr.s Graça Feio e 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade,

Concordo. Deverá proceder

• Despacho do senhor Vere

Câmara.”. ---------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

da alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

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

MÁRIO FERREIRA MARTINS SANTOS E MARIA ALICE SANTOS MARTINS 

ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 18/86 -----

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

equerimento de Mário Ferreira Martins dos Santos, com o registo de entrada nº 1940/14, de 03 

014, a prestar esclarecimentos e a solicitar alteração da proposta apresentada

ormação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 14 de março de 2014; 

Informação do técnico superior, arq.º Manuel Tavares, de 09 de abril de 2014; 

eng.ª Isabel Trindade, de 10 de abril de 2014: “Exma Sr.ª

Sara. Concordo com as informações prestadas em 14/3 e 9/4/14, bem como com as condições 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de abril de 2014: 

para aprovação da alteração do loteamento.”. ------------------------------------------------------

ou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento. --------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam votar 

favoravelmente, com base no parecer técnico. -----------------------------------------------------------------------

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

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

– CALVÃO – PROC.º 94/13 – ALTERAÇÃO DE MORADIA 

Considerando que após a elaboração da ordem do dia da presente reunião o requerente entregou nos 

serviços elementos adicionais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aguardar pelo novo 

parecer técnico para posterior deliberação. ------------------------------------------------------------------

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

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

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALTERAÇÃO 

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

s técnicos superiores, dr.s Graça Feio e Nuno Carvalho, de 11 de abril de 2014; 

eng.ª Isabel Trindade, de 14 de abril de 2014: “Exmo Sr. Vice

Concordo. Deverá proceder-se em conformidade. À consideração superior.”; 

Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 16 de abril de 2014: 

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

ou, por unanimidade, proceder à abertura de um período de discussão pública 

da alteração do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13 

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

MÁRIO FERREIRA MARTINS SANTOS E MARIA ALICE SANTOS MARTINS – SOZA – 

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

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

equerimento de Mário Ferreira Martins dos Santos, com o registo de entrada nº 1940/14, de 03 

014, a prestar esclarecimentos e a solicitar alteração da proposta apresentada; ------ 

; ---------------------- 

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

Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª 

/4/14, bem como com as condições 

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

2014: “À Reunião da CM 

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

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam votar 

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

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

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

O DE MORADIA ---------- 

ia da presente reunião o requerente entregou nos 

, aguardar pelo novo 

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

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

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

ALTERAÇÃO --------------- 

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

Nuno Carvalho, de 11 de abril de 2014; -- 

Exmo Sr. Vice-Presidente. 

; ---------------------- 

de 2014: “À Reunião da 

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

proceder à abertura de um período de discussão pública 

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

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

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



 

 

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

Usou da palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos para colocar as seguintes questões: 

• Saber o que se passa no fim da Vila de Vagos? O 

• Na Rua João M. C. da Rocha, quem vai

ou os senhores da EDP? 

• A presença de um grande buraco na Travessa do Carril; 

• Saber se não seria possível

para as pessoas poderem dormir descansadas. 

• Quando tiram os tapumes da frente 

• Sobre a placa a dizer Vagos, na 

canas que a estão a tapar. 

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos tidos por convenientes.

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

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

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 re

e vinte e cinco minutos. -------------------------

 

Ata n.º 09/2014, de 23 de abril, da Câmara 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

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

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

O senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos para colocar as seguintes questões: 

passa no fim da Vila de Vagos? O que se anda lá a fazer? -----------------------------

Na Rua João M. C. da Rocha, quem vai calcetar de novo os passeios? Será a Câmara Municipal

EDP? -----------------------------------------------------------------------

A presença de um grande buraco na Travessa do Carril; -------------------------------------------------

possível, a partir das dez da noite os camiões pesados passarem pa

para as pessoas poderem dormir descansadas. -------------------------------------------------------------

os tapumes da frente do João Grave? --------------------------------------------------

Sobre a placa a dizer Vagos, na entrada da Vila do lado norte, que já não se vê por causa das 

canas que a estão a tapar. -------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --------------------------

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

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

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

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

O senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos para colocar as seguintes questões: ------------------- 

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

erá a Câmara Municipal 

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

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

da noite os camiões pesados passarem para a A17, 

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

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

entrada da Vila do lado norte, que já não se vê por causa das 

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

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

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

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 

digi, tendo a reunião terminado às onze horas 

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


