
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 13/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE JULHO DE 2011 

 

--------- No dia 5 de Julho de 2011, pelas quinze horas e vinte minutos, 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 Marco António Ferreira Domingues e Dr. Silvério Rodrigues Regalado, não 

tendo comparecido ao inicio da reunião o Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião o 

Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. ------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada ao inicio 

da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, bem como justificar as faltas dadas à presente 

reunião pelas Senhoras Vereadores Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, por 

motivos profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar a acta da reunião 

anterior, em próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: A Câmara Municipal associando-se à proposta verbal do Sr. Vereador 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar, pelo falecimento do 

Senhor Carlos Fernandes, devendo ser dado a conhecer esta deliberação à respectiva família e à Direcção do Clube 

Motard Chassos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 4 de 

Julho de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 74.768,20 € (setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito 

euros e vinte cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------------------- 

2 - ANIMAR O VERÃO 2011 - COMPARTICIPAÇÃO DE PRÉMIOS DE CONCURSO IV MOVIMENTO 

HIP-HOP VAGOS 2011 – Presente a informação do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 

01/07/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que no âmbito do projecto “Animar o Verão” está incluído o concurso de dança, designado 

por “IV Movimento Hip-Hop Vagos 2011” a realizar-se no dia 09/07/2011, e que em edições anteriores foi 

deliberado pela Câmara Municipal a atribuição de prémios do concurso aos três melhores classificados. ------------- 

-------- Venho por esta forma propor como prémios do concurso supramencionado os seguintes valores: ------------- 

•••• 1º Prémio – 300,00 € (trezentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 



•••• 2º Prémio – 200,00 € (duzentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 3º Prémio – 100,00 € (cem euros).” ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO A IPSS’S – Presente a informação do Senhor Vereador Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, datada de 01/07/2011, cuja cópia é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica 

arquivada em anexo è presente Acta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, aprovar as Minutas dos Protocolos de Apoio a IPSS´S, para a Associação Betel, Associação 

de Solidariedade Social de Santo André, Centro Social de Covão do Lobo, Centro Social e Paroquial de Fonte de 

Angeão, Santa Casa da Misericórdia de Vagos e Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina e 

conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, para outorgar os 

mesmos, em representação do Município de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- As Minutas dos Protocolos são dadas aqui como inteiramente reproduzidas e ficarão arquivadas em anexo à 

presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO + (CEI+) - PROPOSTA DE CANDIDATURA – Presente uma 

candidatura ao CEI+, bem como a respectiva informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, Dr.ª Lina 

Ferreira, datada de 24/06/2011, a informar sobre os Contratos de Emprego Inserção (CEI), Contratos de Emprego e 

Inserção + (CEI +) e Estágios Profissionais, pelo que propõe que a Câmara Municipal formalize uma candidatura 

ao CEI +, para integrar 4 beneficiários do Rendimento Social de Inserção, durante um período de 3 meses, em 

trabalhos socialmente úteis, como limpeza das praias, limpeza de espaços públicos e limpeza e arranjo de valetas, 

ou outros que eventualmente venham a surgir. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Candidatura ao CEI +, para integrar 4 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção, durante um período de 3 meses. ---------------------------------------- 

5 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO – Presente a informação 

jurídica, datada de 29/06/2011, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe CUMPRE INFORMAR: ---------------------------------------------------------- 

-------- Para a concretização da empreitada nº 01/2010, denominada “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE 

ANGEÃO” é necessária a aquisição do prédio rústico, sito em Ribeiro do Salta, limite do lugar de Fonte de 

Angeão, inscrito na matriz rústica da freguesia de Fonte de Angeão, sob o nº 2652 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Vagos sob o nº 236 da Freguesia de Fonte de Angeão, com área de 800m2, propriedade de JOSÉ 

MANUEL MARQUES CATARINO. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tal aquisição ou intenção de aquisição já foi deliberada pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 



 
 
 
 
 
 

 

2010, pelo preço global de 5.000,00 € (cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, e considerando que o proprietário se ausentou para o estrangeiro antes da formalização da 

transacção, veio agora o proprietário aceitar a venda pelo preço do 8.000,00 € (oito mil euros), informando 

igualmente que deixará de estar presente no país, por tempo indeterminado, a partir de 30 de Junho de 2011. -------- 

-------- Ora, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Considerando que a aquisição do terreno supra identificado se mostra indispensável para concretização da 

obra supra identificada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Considerando a urgência na outorga do contrato-promessa em face da deslocação para o estrangeiro do 

proprietário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto, e de forma a dar cumprimento ao estipulado no artigo 64º nº1 al. f) da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deverá a Câmara Municipal 

ratificar o contrato promessa outorgado em 29 de Junho de 2011 pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos e autorizar a aquisição artigo supra descrito pelo preço convencionado de 8.000,00 € (oito mil euros).”  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 21/12/2010, e adquirir o prédio 

inscrito na matriz rústica da freguesia de Fonte de Angeão, sob o n.º 2652 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Vagos sob o n.º 236, da freguesia de Fonte de Angeão, propriedade do Senhor José Manuel Marques 

Catarino, pelo preço global de 8.000,00 € (oito mil euros), e ratificar o contrato promessa outorgado em 

29/06/2011 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

6 - INFORMAÇÃO SOBRE OFERTA FORMATIVA - TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA 

– Presente o ofício da EBA – Escola Beira Aguieira, datado de 13/06/2011, a solicitar parecer relativamente ao 

Curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda, a formação técnica, datada de 24/06/2011, a informar que analisada a oferta formativa das 

Escolas do Concelho de Vagos (Escola Secundária de Vagos, Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos e Colégio de Nossa Senhora da Apresentação), nenhuma daquelas escolas possui 

como oferta formativa o Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, do nível Secundário, como 

Qualificação de Nível 4, do Quadro Nacional de Qualificações. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao curso Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - INFORMAÇÃO SOBRE OFERTA FORMATIVA - TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA - Presente o 

ofício da EBA – Escola Beira Aguieira, datado de 13/06/2011, a solicitar parecer relativamente ao Curso de 

Técnico de Apoio à Infância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda, a formação técnica, datada de 24/06/2011, a informar que analisada a oferta formativa das 



Escolas do Concelho de Vagos (Escola Secundária de Vagos, Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos e Colégio de Nossa Senhora da Apresentação), nenhuma daquelas escolas possui 

como oferta formativa o Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, do nível Secundário, como 

Qualificação de Nível 4, do Quadro Nacional de Qualificações. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao curso Técnico de Apoio à 

Infância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 16/06/2011 a 

29/06/2011, 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 - “BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Vice-

Presidente Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 27/06/2011, que aprovou parcialmente os elementos 

constituintes do plano de segurança e saúde, da empreitada “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. -------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - GARRIDO DE MATOS - CONSTRUÇÕES, S.A. - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 20/2004 – 

Presente o processo n.º 20/2004, de que é requerente a firma Garrido de Matos – Construções, S.A., com sede na 

Rua Padre Vicente Maria da Rocha, n.º 448, 1º Esquerdo, na vila e freguesia de Vagos, a solicitar licença especial 

para acabamentos, pelo prazo de seis meses, para conclusão da construção da moradia sito na Avenida Ceara 

Mirim, na referida vila e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a licença especial para acabamentos, nos termos 

da informação técnica, datada de 06/06/2011. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15:50 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Paulo César de 

Oliveira Ramos, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação 

e votação desse vereador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 6/92 – Presente o processo n.º 

6/92, de que é requerente José Rodrigues da Silva, residente ma Rua Principal, n.º 271, lugar e freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, s solicitar a anulação do lote n.º 10 do alvará de loteamento n.º 14/1994. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 14/1994 



 
 
 
 
 
 

 

com a supressão do lote n.º 10, de acordo com a informação técnica datada de 31/05/2011. ----------------------------- 

3 - HERMÍNIO JESUS ANDRÉ - LOTEAMENTO URBANO - PROC.º N.º 5/93 – Presente o processo n.º 

5*93, de que é requerente Hemínio Jesus André, residente na Avenida Parque de Campismo, lugar da Gafanha da 

Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a solicitar autorização para proceder à junção dos lotes n.ºs 41 e 42, 

do alvará de loteamento n.º 17/93, referente a um terreno sito no referido lugar e freguesia. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da operação de loteamento, bem 

como a junção dos lotes n.ºs 41 e 42, do alvará de loteamento n.º 17/93, nos termos da informação técnica datada 

de 08/06/2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 - RAUL LOPES - CONTRATO DE ARRENDAMENTO - VERIFICAÇÃO DE CADUCIDADE – Presente 

a informação jurídica datada de 01/07/2011, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: --------------------------------------------------------- 

-------- Por requerimento apresentado em 5 de Dezembro de 2006, Raul Lopes veio requer o apoio da CMV para a 

reconstrução da sua habitação em face das suas dificuldades económicas, requerendo a demolição da mesma, o que 

se verificou em 19 de Novembro de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face desta situação, e porque o agregado ficou sem alternativa viável de alojamento (leia-se por facto 

imputável ao requerente) foi proposto pelos serviços técnicos de acção social e aceite pela CMV (deliberação de 28 

de Dezembro de 2007), nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos que o requerente e o seu agregado familiar à data (o que já não se verifica hoje) fosse realojado em 

habitação arrendada pelo Município em virtude de não existir habitação social disponível. ------------------------------ 

-------- Consequentemente foi outorgado contrato de arrendamento de uma fracção para esse efeito em 15 de 

Janeiro de 2008, com duração de 6 meses, com início em 10 de Dezembro de 2007 e termo em 10 de Junho de 

2008, renovável por igual período até denuncia de alguma das partes. ------------------------------------------------------ 

-------- No seguimento do requerido, em 8 de Fevereiro 2010 a CMV deliberou atribuir um subsídio no valor de 

13.000,00€ para reconstrução da habitação, nos termos do regulamento supra identificado, sendo que esse valor foi 

integralmente gasto em material de construção aplicados na reconstrução e melhoria da habitação. -------------------- 

-------- Cumprindo a CMV o que estava adstrita referente à reconstrução cabia ao requerente concluir a 

reconstrução da moradia, sendo a mesma alheia ao facto de a mesma não ter sido concluída. --------------------------- 



-------- Em face disto e considerando o arrendamento celebrado, a CMV, enquanto arrendatária, notificou quer o 

requerente (1 de Fevereiro de 2011) quer o proprietário (31 de Janeiro de 2011) do imóvel arrendado da sua 

intenção de rescindir o contrato de arrendamento. Ora, considerando o estipulado na cláusula 4ª do mesmo (30 dias 

de antecedência) o contrato terminaria no final de Fevereiro, devendo o imóvel estar livre de pessoas e bens a 1 de 

Março de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em 21 de Fevereiro de 2011 o Sr. Raul Lopes veio requerer à CMV a prorrogação do arrendamento por 

mais 90 dias aceitando abandonar o imóvel findo esse prazo. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Tal prorrogação até 30 de Junho de 2011 foi comunicada ao proprietário em 6 de Abril de 2011 que não se 

opôs à pretensão, e ao usufrutuário do arrendamento que não levantou a comunicação enviada. De notar que o 

motivo invocado pelos serviços postais para a devolução foi o facto de o usufrutuário se ter mudado, o que caso 

corresponda à verdade importa uma violação do próprio arrendamento. ---------------------------------------------------- 

-------- Ora, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Verificado o prazo de caducidade do contrato, encontrando-se o mesmo resolvido, até à data o usufrutuário 

não entregou o imóvel, conforme se obrigou a fazer nos termos do contrato e aceitou voluntariamente fazer através 

da sua comunicação de 21 de Fevereiro de 2011. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto, e de forma a salvaguardar os interesses do Município, que involuntariamente e 

subsidiariamente se encontra em incumprimento, deve o Município notificar pessoalmente, através do serviço de 

fiscalização municipal, o usufrutuário para desocupar o imóvel arrendado e entregá-lo livre de pessoas e 

bens, no prazo de máximo de 2 (dois) dias, informando que todos os custos associados à mora nessa devolução 

lhe serão imputados.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar pessoalmente, através do serviço de fiscalização 

municipal, o usufrutuário para desocupar o imóvel arrendado e entregá-lo livre de pessoas e bens, no prazo de 

máximo de 2 (dois) dias, informando que todos os custos associados à mora nessa devolução lhe serão imputados. - 

2 - SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 1 COORDENADOR TÉCNICO E 3 

ENCARREGADOS OPERACIONAIS – RATIFICAÇÃO - Presente o despacho, do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 01/07/2011, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 

-------- “No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que, nos termos do n.º 11 do artigo 24º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro 

(OE 2011), são suspensos todos os procedimentos concursais ou concursos pendentes a que se refere a alínea c) do 

n.º 2 do mesmo artigo, desde que ainda não tenha havido lugar à notificação aos interessados do acto de 

homologação da lista de classificação ou ordenação final, ou de decisão de contratar, consoante o caso; -------------- 

-------- Tendo em consideração que, conforme estipula o n.º 14 do artigo 24º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 



 
 
 
 
 
 

 

Dezembro, “os actos praticados em violação do disposto no presente artigo são nulos e fazem incorrer os seus 

autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar”; ----------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao exposto, determino a suspensão dos procedimentos concursais comuns, abertos por aviso no Diário 

da República, 2ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro de 2010, para preenchimento de: ------------------------------------- 

a) Um posto de trabalho da categoria de Coordenador Técnico, da carreira de Assistente Técnico, para a 

Secção de Armazéns e Economato da Divisão Financeira, na modalidade de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para as Secções de Edifícios e de Espaços Verdes da Divisão de Serviços Operacionais, na modalidade de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; ---------------------------------------------------- 

c) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para a Secção de Vias de Comunicação da Divisão de Serviços Operacionais, na modalidade de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado; ------------------------------------------------------------- 

d) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 

para as Secções de Manutenção e Equipamentos e de Máquinas e Viaturas da Divisão de Serviços 

Operacionais, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. ------------ 

-------- O presente despacho deve ser remetido à Câmara Municipal, para ratificação.” ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente da Câmara 

Municipal, datado de 01/07/2011, que suspendeu os procedimentos concursais para 1 Coordenador Técnico e 3 

Encarregados Operacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PAULO SANTOS MARTINS – CEDÊNCIA DE FAIXA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO 

E INUTILIZAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – RECTIFICAÇÃO 

– Considerando que, por lapso, na reunião camarária de 05/04/2011, foi mencionado a cedência de uma faixa de 

terreno para o domínio público, quando na verdade, foi só a inutilização do painel publicitário, sito em frente ao 

estabelecimento denominado “Casa Martins”, em Santa Catarina, aquando da realização das obras de 

Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina, a cargo do Município de Vagos. ----------------------------------- 

-------- Assim, a decisão camarária é a seguinte: “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o 

requerente no montante de 2.200,00 € (dois mil e duzentos euros), em consequência da inutilização do painel 

publicitário, aquando da realização das obras de Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina.” --------------- 

4 - ADELO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO - 

PROTOCOLO LEADER - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo e 

conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para outorgar o referido Protocolo. --------------------- 



-------- A Minuta do Protocolo é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente 

acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - RATIFICAÇÃO DE VÁRIOS CONTRATOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

os seguintes contratos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Aquisição de Serviços de Implementação e Gestão da Plataforma Electrónica de Contratação Pública; ----- 

•••• Prestação de Serviços de Consultoria e Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação/Arquitectura 

Organizacional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Aquisição de Solução de Gestão de Performance Integrada de Suporte ao SIADAP 123; --------------------- 

•••• Aluguer de Equipamento de Cópia e Impressão. --------------------------------------------------------------------- 

-------- As cópias dos referidos documentos são dadas aqui como inteiramente reproduzidos e ficarão arquivados 

em anexo à presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 


