
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 13/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2 DE JUNHO DE 2010 

 

--------- No dia 2 de Junho de 2010, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e dos 

Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia 

Cristiana Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. ------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas à 

presente reunião pelos Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques 

Ribeiro, por motivos de compromissos profissionais inadiáveis. -------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, justiçar a falta dada pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana 

Rocha Oliveira ao início da reunião, vindo a faze-lo mais tarde, conforme se mencionará no local próprio da 

presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Actas 

n.ºs 8/10 de 07/04/2010, 9/10 de 14/04/2010, 10/10 de 21/04/2010 e 11/10 de 05/05/2010. ------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 1 de 

Junho de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 523.974,73 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO - 

Presente o ofício n.º 013.5.2268, da Guarda Nacional República, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 07-PG-V/10, levantado contra a Senhora Maria Amélia da Conceição Sequeira, residente 

Conselheiro Manuel Celestino Emídio, n.º 34, Ílhavo, a visada encontrava-se no Santuário da Senhora de Vagos, a 

vender artigos alimentares (farturas, bolos, regueifas, pipocas), local esse onde a sua venda é proibida. --------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – DIRECTO E IMEDIATO, 

UNIPESSOAL, LDA. – Quanto a este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retira-lo da 

Ordem de Dia, para efeitos de esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------- 

4 - RECLAMAÇÃO SOBRE OS BURACOS NA RUA PRINCIPAL, GAFANHA DA 



 

VAGUEIRA/GAFANHA DO CARMO – Em seguida, foi presente uma carta, datada de 13/04/2010, de Sandro 

Manuel Oliveira Teco, residente na Rua Principal, n.º 108-A, na Gafanha da Boa-Hora, a solicitar uma 

indemnização no montante de 137,18, € (cento e trinta e sete euros e dezoito cêntimos), em consequência dos 

danos sofridos na sua viatura perante a existência de um buraco que se encontrava na estrada, junto à casa n.º 4, na 

Gafanha da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisadas as informações dos Chefes das Divisões dos Serviços Operativos, 29/04/2010, e Jurídica, 

04/05/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o requerente na referida quantia de 

137,18 € (cento e trinta e sete euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- 

5 - RECLAMAÇÃO POR ACIDENTE DE VIAÇÃO DE LAURINDO DE JESUS CAPELA – Em seguida, 

foi presente uma carta de Laurindo de Jesus Capela, residente no lugar de São Romão, freguesia de Santo André de 

Vagos, a solicitar uma indemnização no valor de 200,00 € (duzentos euros), em virtude de, no dia 24/03/2010, 

quando se dirigia para casa, na Rua 4 de Outubro, no lugar da Lomba, junto à casa n.º 70 danificou a sua viatura 

num buraco que se encontrava no pavimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação do Chefe da Divisão Jurídica, datada de 04/05/2010, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, que se proceda à audição prévia do interessado, face à intenção de indeferimento da 

sua pretensão, com base no referido parecer jurídico, que se transcreve: ---------------------------------------------------- 

-------- “Assunto: Reclamação por acidente de viação de Laurindo de Jesus Capela. ------------------------------------- 

-------- Quanto ao assunto em epígrafe, CUMNPRE INFORMAR: -------------------------------------------------------- 

•••• Prevê o n.º1 do artigo 13º do Código da Estrada (Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 2/98, de 3 de Janeiro, 265-A/2001, de 28 de Setembro, pela Lei n.º 

20/2002, de 21 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro), que o trânsito de veículos 

deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem, o mais próximo possível das bermas ou passeios, 

conservando destes uma distância que permita evitar acidentes; --------------------------------------------------- 

•••• Mais prescreve o n.º 1 o artigo 17º do supra referido diploma legal, que os veículos só podem utilizar as 

bermas ou os passeios desde que o acesso aos prédios o exija; ----------------------------------------------------- 

•••• Da informação do Exmo. Senhor Chefe da Divisão dos Serviços Operativos consta que a “viatura pode ter 

batido num buraco, mas este fica fora da faixa de rodagem, mais propriamente na ligação do asfalto com a 

berma”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face ao exposto, SOU DE PARECER: ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Que se indeferia o pedido do requente, uma vez que o acidente se deveu ao facto de não terem sido 

observadas as regras de circulação a que estava adstrito. “---------------------------------------------------------- 

6 - RECLAMAÇÃO SOBRE OS BURACOS NO ESTRADÃO DA LOMBA - Presente o ofício do Senhor 

Carlos André Rangel Delgado, datado de 06/04/2010, a informar que no dia 26/03/2010, embateu num buraco no 



 
 
 
 
 
 

 

Estradão Florestal da Lomba, com o seu veículo com matrícula 66-99-PF, do qual resultaram danos no valor de 

3.033,62 € (três mil trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos), pelo que solicita uma indemnização pelos danos 

causados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo em consideração que a Estrada Florestal n.º 1, os Estradões Florestais da Lomba e Calvão que 

atravessam as matas florestais são propriedade e jurisdição da Autoridade Florestal Nacional, que até à presente 

data não cederam quaisquer direitos ao Município, apesar das sucessivas tentativas no âmbito do processo da 

revisão do PDM, não é pois o Município a entidade primeiramente responsável pela gestão e manutenção das 

citadas vias em bom estado de conservação, obviando assim a eventuais acidentes e danos. ----------------------------- 

-------- Nestes termos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido do 

requerente, e notificar o mesmo, para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A. -------- 

7 - PEDIDO DE TRANSPORTE PARA FORMANDO DO CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - 

SERRALHARIA MECÂNICA DA ESCOLA EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA (PAI) ATÉ À ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS (EMPRESA LOMBOSER) – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir o pedido formulado para o transporte de um formando do Centro de Educação e Formação – 

Serralharia Mecânica da Escola EB 2/3 Dr. João Rocha (Pai), até à Zona Industrial de Vagos (empresa Lomboser), 

de 2ª a 6ª feira, com saída às 8:00 horas e regresso às 16:30 horas, até ao dia 8 de Julho de 2010. ---------------------- 

8 - ROSA DE JESUS, MANUEL DA ROCHA FAZENDEIRO JÚNIOR, MARIA LICÍNIA DA COSTA 

PITO, RUBENS DE JESUS ROCHA E HELENA MARIA DE ALMEIDA REIS - AQUISIÇÃO DE 

TERRENO - ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 28/08/2009 – Em seguida, disse o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que o órgão executivo, em reunião de 28/08/2009, deliberou, adquirir aos supracitados o prédio 

rústico, inscrito na matriz sob o n.º 6216, freguesia de Ouca, para construção do Parque de Lazer de Ouca, pelo 

preço de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------- 

-------- Continuando, disse que tendo sido agendada data para outorga da escritura no dia 31/05/2010, consequência 

da deliberação que ora se pretende alterar, verificou-se que a mesma não pôde ser outorgada porquanto à mesma 

faltou para a outorgar Maria Licínia da Costa Pito, esposa de Manuel da Rocha Fazendeiro Júnior, casados segundo 

o regime de comunhão de adquiridos. O mesmo informou que este se achava separado de facto da referida esposa, 

Maria Licínia da Costa Pito e que a mesma se acha indisponível para outorgar qualquer escritura enquanto ambos 

não se divorciarem e efectuarem a respectiva partilha de património do casal. Assim sendo, constatou-se que o bem 

que se pretende adquirir veio à posse do casal por via sucessória, por morte do pai do cônjuge marido Pedro da 

Rocha Fazendeiro Júnior, não integrando por isso, nos termos do Código Civil, o património comum do casal, 

sendo um bem próprio de Manuel da Rocha Fazendeiro Júnior. Aqui chegados cumpre à Câmara Municipal 

autorizar a compra e venda apenas com os herdeiros de Pedro da Rocha Fazendeiro Júnior, excluindo a atrás citada 



 

Maria Licínia da Costa Pito, sendo que, com esta exclusão, constará da respectiva escritura cláusula de 

anulabilidade pelo prazo de três anos nos termos estipulados no Código Civil. -------------------------------------------- 

-------- Por tudo o atrás exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o referido prédio 

rústico, inscrito na matriz sob o n.º 6216, freguesia de Ouca, pelo preço de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos 

euros), aos herdeiros de Pedro da Rocha Fazendeiro Júnior, ou seja Rosa de Jesus, Manuel da Rocha Fazendeiro 

Júnior, Rubens de Jesus Rocha e Helena Maria de Almeida Reis, devendo constar da respectiva escritura a referida 

cláusula de anulabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, para outorgar a escritura em representação do Município de Vagos. ---------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - ENVIO DE DOCUMENTOS – Quanto a 

este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia, para efeitos de 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Quanto a 

este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem do Dia, para efeitos de 

esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cercas das 16:10 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira entrou 

na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação dessa Vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - CERÂMICA DE VAGOS, LDA. - DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DA 

CERÂMICA – Foi presente uma carta, datada de 12/03/2010, da empresa Cerâmica de Vagos, Lda., a solicitar à 

Câmara Municipal para que esta proceda à demolição, remoção e limpeza da área da cerâmica, gratuitamente, 

aceitando que a Câmara Municipal possa reutilizar todos os inertes que tiverem utilidade em algumas obras. -------- 

-------- Sobre o assunto, disse o Senhor Presidente da Câmara que tendo em consideração que a Divisão de Gestão 

Urbanística ainda não se pronunciou sobre o mesmo, propôs à Câmara Municipal que este ponto fosse retirado da 

Ordem do Dia e o assunto remetido à Divisão de Gestão Urbanística, Divisão de Planeamento e Urbanismo, 

Divisão Jurídica e à Divisão de Edifícios e Urbanização para se pronunciarem sobre os instrumentos de 

planeamento em vigor, legislação sobre os loteamentos, possibilidade e procedimento a adoptar para que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere sobre a eventual posse administrativa do imóvel, demolição, remoção e limpeza, e 

respectivos custos das construções em ruína, a expensas do proprietário, uma vez que já foi ordenado ao mesmo, 

após vistoria efectuada para o efeito, a realização daqueles trabalhos. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

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

12 - REPARAÇÕES NAS CANALIZAÇÕES E PINTURA DO EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO 



 
 
 
 
 
 

 

BAIRRO DA CORREDOURA – VAGOS – Foi presente uma informação técnica, sobre o assunto em epígrafe, 

datada de 27/05/2010, da Senhora Chefe de Divisão, Dr.ª Lina Ferreira, que se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, elaborar projecto de execução relativo às pinturas 

exteriores, áreas comuns interiores e arranjos das áreas exteriores adjacentes. --------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, informar todos os inquilinos que se mantem a data de 1 de Julho de 

2010 para actualização das rendas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA – 

Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de Taxa o Motoclube 

Matolas – Terras de Vagos, com sede em Santo André, Vagos, relativo ao evento que essa Associação irá realizar 

em 11, 12 e 13 de Junho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DA HABITAÇÃO SOCIAL - RECLAMAÇÕES RELATIVAS AO 

ESTADO DE DEGRADAÇÃO DOS APARTAMENTOS - Foi presente uma informação técnica, sobre o 

assunto em epígrafe, datada de 27/05/2010, da Senhora Chefe de Divisão, Dr.ª Lina Ferreira, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, elaborar projecto de execução relativo às pinturas 

exteriores, áreas comuns interiores e arranjos das áreas exteriores adjacentes. --------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, informar todos os inquilinos que se mantem a data de 1 de Julho de 

2010 para actualização das rendas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E quando eram cerca das 17:30 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, ausentou-

se da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis. As deliberações que se seguem não contaram com a 

participação e votação dessa vereadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - PROTOCOLO 

PARA CONSTRUÇÃO DA IGREJA PAROQUIAL – Foi presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 05/05/2010, a solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro no 

montante de 224.437,00 € (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete euros), destinado ao restauro 

da Igreja Paroquial, uma vez que a DGAL revogou unilateralmente o programa que sustentava o Protocolo 

139/2004-SP1 – 1ª Fase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, solicitar à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Fonte de Angeão as seguintes informações: --------------------------------------------------------------------- 

1. Qual o valor em dívida ao empreiteiro; -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Qual o valor final da empreitada; --------------------------------------------------------------------------------------- 



 

3. Autos de medição já pagos, devendo juntar cópias dos mesmos e respectivo recibo de facturação; ---------- 

4. Se a entidade promotora deu cumprimento à cláusula 2ª do protocolo e, caso o tenha feito, se foi 

notificada da aprovação do estudo prévio e, caso o tenha sido, se deu cumprimento ao estipulado na 

cláusula 3ª. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – PROTOCOLO – Quanto a este ponto da Ordem do Dia, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirá-lo, para esclarecimentos adicionais pela Divisão Financeira. - 

17 - CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO – Foi presente uma informação sobre o assunto 

mencionado em epígrafe, da Senhora Vereadora da Educação, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, que se dá aqui 

como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------ 

1. Criar uma secção autónoma do Conselho Coordenador de Avaliação para avaliação do pessoal não 

docente, nos termos previstos no n.º 3, do artigo 58º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, em 

cumprimento do estipulado no n.º 3, do artigo 3º da Portaria n.º 759/2009, de 16 de Julho; ------------------- 

2. Solicitar ao Conselho Coordenador de Avaliação que indique os representantes do Município nessa 

secção; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Notificar o Senhor Director do Agrupamento de Escolas que o mesmo integra nos termos da lei a secção 

ora criada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18 – PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos efectuados. ----- 

19 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 14/05/2010 a 

27/05/2010, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - INSPECÇÃO PERIÓDICA ELEVADOR PROC.º 01.18.0036 - REQUERIMENTO N.º 02482 - PEDIDO 

LIBERTAÇÃO TAXA INSPECÇÃO – Foi presente uma carta do Administrador do condomínio do prédio Mar 

Azul Construção, lote 15, BL-B, sita na Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, a solicitar à Câmara Municipal 

que os libere da inspecção periódica do elevador, assim como, da liquidação da respectiva taxa uma vez que o 

mesmo nunca esteve activo nem o condomínio o pretende activar. ---------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica, datada de 11/05/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Solicitar desde já à AIPEL a selagem do equipamento, nos termos previstos no n.º 1, do artigo 9º, do 

Regulamento Municipal para a Inspecção e Manutenção de Elevadores, Monta-Cargas, Escadas 

Mecânicas e Tapetes Rolantes; ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

2. Remeter o processo às Divisões de Gestão Urbanística e Jurídica para se pronunciarem sobre o assunto. --- 

2 - INSPECÇÃO PERIÓDICA ELEVADOR PROC.º 01.18.0019 - REQUERIMENTO N.º 02667 - PEDIDO 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – Foi presente uma carta da empresa Confort Domus – Gestão de Condomínios e 

Serviços, Lda., datada de 09/04/2010, a solicitar à câmara Municipal a suspensão temporária do elevador situado 

no prédio n.º 112, da Rua Mendes Correia Pai, em Vagos, devido a razões financeiras que impedem a 

administração de efectuar os pagamentos de inspecção. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica, datada de 11/05/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Solicitar desde já à AIPEL a selagem do equipamento, nos termos previstos no n.º 1, do artigo 9º, do 

Regulamento Municipal para a Inspecção e Manutenção de Elevadores, Monta-Cargas, Escadas 

Mecânicas e Tapetes Rolantes; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Remeter o processo às Divisões de Gestão Urbanística e Jurídica para se pronunciarem sobre o assunto. --- 

3 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 26/05/2010, no sentido de se manter 

o preço base respeitante ao procedimento de concurso da obra de construção da Biblioteca Municipal, despacho 

esse que recaiu sobre a informação do Júri de Procedimento, datada de 26/05/2010. -------------------------------------- 

4 - ROTUNDA NA EN 333 (FONTÃO/CARREGOSA) - PROC.º N.º 4/2002 - AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o Auto de Recepção Definitiva, datado de 26/04/2010, da empreitada de “Rotunda na 

EN 333 (Fontão/Carregosa) ”, em que foi adjudicatário Manuel Vieira Bacalhau, Lda. ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto e receber definitivamente a 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar o cancelamento ou restituição da respectiva caução. ----------- 

5 - ESTACIONAMENTO E PASSEIOS NA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO - PROC.º N.º 6.2.2-

2/2009 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente o Auto de Recepção 

Provisória, datado de 26/04/2010, da empreitada de “Estacionamento e Passeios na Avenida Padre Alírio de 

Melo”, em que foi adjudicatário Manuel Vieira Bacalhau, Lda. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido auto, receber provisoriamente a 

obra e aprovar a conta final da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROC.º N.º 01/2010 - APROVAÇÃO DAS PEÇAS 

DO PROCEDIMENTO (PROJECTO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE ENCARGOS E PROGRAMA DO 

PROCEDIMENTO) E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – Presente a proposta do Senhor Presidente 

da Câmara, datada de 27/05/2010, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 



 

-------- “Determina-se que a Divisão de Obras Municipais proceda à abertura de procedimento para a empreitada 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ------------------- 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 3.311.023,94 € (três milhões, trezentos e onze mil, vinte e três 

euros e noventa e quatro cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que o Prazo de Execução seja de 720 Dias; ------------------------------------------------------------------------ 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 72 Dias; ------------------------------------------------- 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; ------------------- 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------- 

•••• Efectivos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente – Chefe de Divisão de Obras Municipais, Arq.º Pedro Castro; ----------------------------- 

 Vogal – Chefe de Divisão de Ambiente, Água e Saneamento, Eng.º Jorge Almeida; ---------------- 

 Vogal – Chefe de Divisão Económica e Financeira, Dr. Nuno André. --------------------------------- 

•••• Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio; ---------------------------------------------------------- 

 Coordenador Técnico Mário Dinis. -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Secretário do Júri: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Assistente Técnica, Paula Sarabando, substituída nas suas faltas e impedimentos pela Assistente 

Técnica Clarinda Santos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 61.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ------------------------------------ 

•••• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; ---------------------------- 

•••• Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; -------------------- 

•••• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ------------------------------------ 

•••• Classificar os documentos das propostas.” --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ----- 

7 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROC.º N.º 02/2010 - APROVAÇÃO DAS 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO (PROJECTO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE ENCARGOS E 

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO) E ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - Presente a proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, datada de 27/05/2010, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ 

-------- “Determina-se que a Divisão de Obras Municipais proceda à abertura de procedimento para a empreitada 



 
 
 
 
 
 

 

“Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; -------------------- 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 3.875.988,05 € (três milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 

novecentos e oitenta e oito euros e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------- 

c) Que o Prazo de Execução seja de 720 Dias; ------------------------------------------------------------------------- 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 72 Dias; -------------------------------------------------- 

e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; -------------------- 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------- 

•••• Efectivos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente – Chefe de Divisão de Obras Municipais, Arq.º Pedro Castro; ----------------------------- 

 Vogal – Chefe de Divisão de Ambiente, Água e Saneamento, Eng.º Jorge Almeida; ---------------- 

 Vogal – Chefe de Divisão Económica e Financeira, Dr. Nuno André. --------------------------------- 

•••• Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio; ---------------------------------------------------------- 

 Coordenador Técnico Mário Dinis. -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Secretário do Júri: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Assistente Técnica, Paula Sarabando, substituída nas suas faltas e impedimentos pela Assistente 

Técnica Clarinda Santos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 61.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ------------------------------ 

•••• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento; ---------------------------- 

•••• Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados; -------------------- 

•••• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; ------------------------------------ 

•••• Classificar os documentos das propostas.” --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara. ----- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 



 

1 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - CARLOS LUZ MARQUES LOPES, 

LDA - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Carlos Luz 

Marques Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, Gafanha da Boa-Hora, para que o 

seu estabelecimento de Bar, Cervejaria, Restaurante e Equipamento de Praia, sito no referido lugar, denominado 

“Esplanada”, esteja aberto todos os dias, das 08:00 horas às 06:00 horas dos dias seguintes, até 30/09/2010, durante 

a época balnear. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às dezoito horas e quarenta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 


