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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 14/2014, de 02 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de julho de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da 

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 

1. A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para colocar 3 questões, a saber: ---------------- 

o Encerramento de Pré – Escolas; ------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou, que as “prés” que vão encerrar são todas as que vão ser 

integradas no Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora e no Centro Escolar de Fonte de Angeão, 

sendo que este encerramento poderá reduzir postos de trabalho. O objetivo da Administração Central, 

com a construção dos centros escolares, sempre foi o de poupar recursos. --------------------------------- 

o Dossier de Ponte de Vagos (escrituras de terrenos) – Campo de Futebol. Saber se o 

senhor Presidente já tem o dossier para consulta; ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou, que o dossier ainda não está disponível. Referiu que foi 

atribuído um subsídio de 100 mil euros sendo a última tranche do mesmo paga em 2013. --------------- 

Logo que a informação esteja recolhida informará os senhores Vereadores. ------------------------------- 

o Sobre as areias/processo-crime. Saber se a Câmara Municipal foi notificada para se 

constituir assistente no processo. Tenciona fazê-lo? ------------------------------------------- 

Sobre este assunto o senhor Presidente da Câmara não tem qualquer informação. ------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O senhor Presidente da Câmara, para colocar à disposição dos senhores Vereadores o processo 

dos arruamentos em Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de julho de 2014, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 150.314,73 € (cento e cinquenta mil, trezentos e catorze euros e setenta e três cêntimos). ------ 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

- O.P. nº. 1695 – F.G. Silva, Lda., no valor de 6.604,82 €, para pagamento do Auto nº 4 – 

Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão. Fatura nº 129; 

- O.P. nº. 1696 – F.G. Silva, Lda., no valor de 3.014,70 €, para pagamento do Auto nº 2 – 

Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão. Fatura nº 96; 

- O.P. nº. 1697 – F.G. Silva, Lda., no valor de 18.922.55 €, para pagamento do Auto nº 3 – 

Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão. Fatura nº 120. 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 12 a 26 de 

junho de 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

4.1. Orçamento 2014 - 5ª, 6ª e 7ª alterações ------------------------------------------------------------------------ 

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

delegadas aprovou a 5ª, 6ª e 7ª alterações ao orçamento da despesa que apresentam tanto nos reforços 

como nas anulações, os montantes de 258.000,00 € (duzentos e cinquenta e oito mil euros), 220.000,00 

€ (duzentos e vinte mil euros) e 36.000,00 € (trinta e seis mil euros), respetivamente. --------------------- 

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 - 5ª e 6ª alterações --------------------------------------- 

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

delegadas aprovou a 5ª e 6ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano. ------- 

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA 4G PARA O POSTO DE TURISMO DA 

VAGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de serviço de banda larga 4G para o Posto de Turismo da 

Vagueira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO “NA RUA”, NO ÂMBITO DO 

“PROGRAMA CULTURAL EM REDE, A1P1 DO RUCI”---------------------------------------------------- 

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 
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Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime simplificado – para aquisição de serviço de espetáculo “Na Rua”, no âmbito do 

“Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO “REVIVER CARLOS PAIÃO”, NO ÂMBITO 

DO “PROGRAMA CULTURAL EM REDE, A1P1 DO RUCI” ---------------------------------------------- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto – regime geral – para aquisição de serviço de espetáculo “Reviver Carlos Paião”, no âmbito do 

“Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DA MARCA VAGOS ---------------------------------------------------- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto – regime geral – para aquisição de serviço de apoio, implementação e desenvolvimento de 

suportes de comunicação da marca Vagos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA PARA RECUPERAÇÃO DE IVA ------------- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto – regime geral – para aquisição de serviço de consultadoria para recuperação de IVA. ------------ 

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

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

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

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

7 – ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS PARA EFEITOS DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL – 

PREÇO/M2/2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                            

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

• Comunicação da FEPICOP – Federação Portuguesa da Industria da Construção e Obras Públicas, 

de 17 de junho de 2014; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 18 de junho de 2014; -------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de junho de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter as estimativas orçamentais que se encontram 

em vigor desde 01 de janeiro de 2009, a saber: ----------------------------------------------------------------------- 

o Habitação social – 300,00 €/m2; 

o Habitação corrente – 450,00 €/m2; 

o Anexos – 200,00 €/m2; 

o Industria – 150,00 €/m2; 

o Comercio/Serviços – 350,00 €/m2. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – QUIOSQUE – GELADARIA ARTESANAL – PRAIA DA VAGUEIRA – PEDIDO DE 

AVERBAMENTO – MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAIA – JORGE MIGUEL DOS 

SANTOS VALENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos 

adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

9 – TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA--------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos 

adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve o técnico superior, eng.º João Bio, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO ----------------------- 

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

• Comunicação de Rute Sofia da Costa Lopes, de 13 de maio de 2014, a solicitar apoio para o 

pagamento de renda de habitação; --------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, dr.ª Adriana Capela, de 26 de junho de 2014; ----------------------- 

• Informação de compromisso, nº 2698, no valor de 900,00 € (novecentos euros); -------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de junho de 2014: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 6 meses, 

sendo o valor mensal de 150,00 € (cento e cinquenta euros) o que prefaz um apoio de 900,00 € 

(novecentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e a técnica superior do SAS, dr.ª Adriana Capela, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – PROC.º 85/13 – FONTE DE 

ANGEÃO – LICENCIAMENTO DE BAR E ARRANJOS EXTERIORES -------------------------------- 

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

• Requerimento da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, com o registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 04 de junho de 2014; ---------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 17 de junho de 2014; --------------------- 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 19 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: ---- 

“Srª Vereadora Engª Sara. Concordo com a informação prestada, devendo ser cumpridas as 

condições expressas na mesma e na informação do Planeamento de 7/4/14, pontos 3 e 5”; ------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de junho de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não ver inconveniente na pretensão desde que 

cumpridas as condições técnicas referidas no parecer supra. ------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – MÁRIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO – PROC.º 115/10 – VAGOS – EXECUÇÃO DE 

PASSEIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto para esclarecimentos 

adicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – JOÃO CAPELA SIMÕES – PROC.º 189/08 E PROC.º 190/08  – VIGIA – SANTO ANDRÉ ----- 

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

• Informação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 11 de junho de 2014, relativamente ao 

alinhamento de muro de vedação; --------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 13 de junho de 2014. “Concordo. À atenção da Sr.ª 

CDGU”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 13 de junho de 2014; -------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de junho de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de demolição do muro edificado 

na rua 25 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para, no prazo de 90 (noventa) dias, proceder à 

demolição do referido muro, sob cominação de, não o fazendo, a Divisão de Gestão de Infraestruturas 

desta Câmara Municipal, ficar desde já autorizada a demolir o referido muro a expensas do proprietário. - 

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

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

4 – JOÃO CELESTINO TEOTÓNIO PINHO – CANTO DE CALVÃO – PROC.º 62/14 – ARTº R. 

950 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de João Celestino Teotónio Pinho, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 29 de maio de 2014, requerendo certidão de compropriedade do artigo rústico 

950; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 03 de junho de 2014; ---------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 03 de junho de 2014. “Concordo. À atenção da Sr.ª 

CDGU”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 04 de junho de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Exm.ª Sr.ª Vereadora, Eng.ª Sara. Em anexo se encontra a informação prestada em 3/6/14 pela 

D.P.P.. O processo 40/41 (registo nº 3938/14)mencionado no ponto 5 da informação referida, 
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foi remetido à R.C. de 4/06/14. Entretanto em 30/5/14 através do requerimento 4709/14 foi 

requerida a anulação do pedido efetuado anteriormente. À consideração superior.”; -------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e sobre este mesmo assunto, revogar a deliberação de 

04 de junho de 2014 e autorizar a constituição de compropriedade, tal como agora requerido, do prédio 

sito no lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, a confrontar do norte com vala, do sul com 

caminho público (Rua das Escolas), do nascente com caminho público (Rua da Liberdade) e do poente 

com caminho público (Travessa da Lagoa), com o artigo rústico 950 da freguesia de Calvão. --------------- 

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

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

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

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

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

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

e trinta e três minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 


