
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 20/13, de 3 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 20/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2013 

 

--------- No dia 3 de setembro de 2013, pelas quinze horas e vinte e quatro 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 dos senhores Vereadores, dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, dr. Marco António Ferreira Domingues e eng. Helder Bruno Ferreira Rocha. Assistiu à reunião a 

senhora Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica. ---------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências que lhe 

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica a falta à presente reunião dos senhores 

Vereadores dr:ª Albina Maria de Oliveira Rocha, dr. Silvério Rodrigues Regalado e dr. Paulo César de Oliveira 

Ramos. Mais justifica as faltas dos senhores Vereadores dr.ª Albina Rocha, dr.ª Dina Ribeiro, dr. Paulo Ramos e 

eng.º Bruno Rocha à reunião do pretérito dia 20 de agosto. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presentes as Atas números 17/2013, 18/2013 e 19/2013, de 16 de julho e de 06 e 20 de agosto respetivamente. ------ 

Uma vez que o texto das mesmas 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 novembro de 1963. -- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – A senhora Vereadora, dr.ª. Dina Ribeiro, referiu três questões, a saber: ------------------------------------------------- 

• Não concorda com a pavimentação de parte do terreno que a Câmara Municipal de Vagos adquiriu na 

Carregosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Qual o ponto de situação da sinalização do cruzamento da estrada entre Ouca e Carregosa, local onde se 

tem dado vários acidentes graves ? -------------------------------------------------------------------------------------- 
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• O Parque de Caravanas de S. Romão está concluído? ---------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que não, em virtude de existir uma ação judicial. ------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de setembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 255.960,20 € (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta euros e vinte cêntimos). ------- 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------ 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 01 a 29 de agosto, e 

da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 2 a 13 de agosto, ambos do ano 2013, 

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 – REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS – 

PROPOSTA DE LEI N.º 122-XII – COMUNICAÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português na Assembleia da República, 

datada 30 de julho de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Marco Domingues, de 01 de agosto de 2013. ----------------------------- 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 2013 --------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

8ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

52.300,00 € (Cinquenta e dois mil e trezentos euros), documento constituído por 01 folha, assinada e rubricada 

pela Câmara Municipal, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e que, de 

acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei 

nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------- 

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

6 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL – PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS COM OPERADOR ---------------------------- 

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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviços de máquinas industriais com operador. -------------------------------------------------------------- 

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

7 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 1.º SEMESTRE DE 2013 – ENCARGOS ----------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior da Divisão de Equipamentos e Projetos (DEP), eng. André Nunes, datada de 

14 de agosto de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, de 14 de agosto de 2013; ----------------------------------- 

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

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

8 – CENTRO SOCIAL DE FONTE DE ANGEÃO – SUBSÍDIO ----------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão, datado de 07 de fevereiro de 2013 e 

com registo de entrada na Câmara Municipal de Vagos a 13 de agosto de 2013; ----------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, de 14 de agosto de 2013; ----------------------------- 

• Informação de compromisso n.º 3419, no valor de 20.000,00 € (Vinte mil euros); --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros).  
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Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

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

9 – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA – SALGUEIRO – PINTURA DA IGREJA – 

SUBSÍDIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento da Irmandade de Nossa Senhora da Graça – Salgueiro, com registo de entrada na Câmara 

Municipal de Vagos a 1 de julho de 2013, apresentando orçamento para atribuição de subsídio; ---------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de agosto de 2013; ------------------------------------------ 

• Informação de compromisso n.º 3420, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros); ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção da senhora Vereadora dr. ª Dina Ribeiro, 

atribuir subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------ 

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

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

10 – EDP DISTRIBUIÇÃO – INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO DE REDES NO 1.º SEMESTRE DE 

2013 – CONCELHO DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação da EDP Distribuição, datada de 9 de agosto de 2013, informando sobre os investimentos 

realizados no concelho de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, de 16 de agosto de 2013; ----------------------------- 

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

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

11 - INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA – DAVID DOS SANTOS MARTINS – TRAVESSA DAS 

CANAS – SANTA CATARINA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Duas comunicações de Duarte Gama e Associados, Sociedade de Advogados, R.L., datadas de 02 de 

novembro de 2012 e 10 de maio de 2013, propondo o pagamento de uma indemnização compensatória 

pela ocupação, pela Câmara Municipal de Vagos, de 146 m2 de terreno; ------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vereador, eng. Bruno Rocha, datado de 26 de agosto de 2013; ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à DF que verifique do equilíbrio financeiro da 

proposta apresentada pelo requerente quanto à quantia peticionada por metro quadrado. ------------------------------ 

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

 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 20/13, de 3 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCESSO E-06/2013 – LISTA DE ERROS E OMISSÕES  

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

 Ata n.º 1 do júri do procedimento, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------- 

«ACTA Nº 1 - (Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões 

identificados pelos interessados) - “ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL” ------------------------------------------ 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano dois mil e treze, pelas 11,00 horas, reuniu o Júri do Procedimento, 

constituído por deliberação de 02 de julho de 2013, na sequência das Listas de Erros e Omissões apresentadas 

pelos interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: ------------------------------------------------------------- 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação dos erros e das omissões 

identificados pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se consubstancia no 

novo Mapa de Quantidades. Documento que faz parte integrante da presente Acta; ----------------------------------- 

2. Manter o Preço Base em 242.156,73 € (duzentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e seis euros e 

setenta e três cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 07/08/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; ----------------- 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos 

referidos no ponto 1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 

para consulta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; ------------------------------------------------------ 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. ------------------- 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por unanimidade, 

pelos membros intervenientes neste acto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

(Eng.º Jorge Almeida), (Arq. Pedro Castro), (Dr. Nuno André)» ------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal que igualmente se transcreve: ---------------------------------- 

«Aprovo. À reunião da C. M. de Vagos p/ ratificação.- 02.08.2013» ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 
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Municipal, datado de 2 de agosto de 2013, que aprovou a lista de erros e omissões do presente processo de 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL – PROCESSO N.º 6.2.2 – 

08/2008 – CARTA DA ADRA (REF.ª 3299/2013, DE 02/07/2013) ----------------------------------------------------- 

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

• Carta da AdRA, datada de 2 de julho de 2013, em resposta à deliberação da Câmara Municipal de 18 de 

junho de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, de 

09 de julho de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 02 de agosto de 2013; ---------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e reitera a sua posição tomada em reunião de 18 de junho de 2013. --- 

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

3 – BENEFICIAÇÃO DA EM 595 – PROCESSO E-03/2013 – LISTA DE ERROS E OMISSÕES ----------- 

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

• Ata n.º 1 do júri do procedimento, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 

«ATA Nº 1 - (Pronúncia do órgão competente para a decisão de contratar relativa aos erros e omissões 

identificados pelos interessados) - “BENEFICIAÇÃO DA EM 595” ---------------------------------------------------- 

Aos seis dias do mês de agosto do ano dois mil e treze, pelas 11,00 horas, reuniu o Júri do 

Procedimento, constituído por deliberação de 02 de julho de 2013, na sequência das Listas de Erros e Omissões 

apresentadas pelos interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao que antecede, o Júri do Procedimento deliberou: ------------------------------------------------------- 

1. Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aceitação dos erros e das omissões identificados 

pelos interessados, nos termos expressamente referidos pelo projectista, e que se consubstancia no novo 

Mapa de Quantidades. Documento que faz parte integrante da presente Acta; ------------------------------------ 

2. Manter o Preço Base em 191.058,78 € (cento e noventa e um mil, cinquenta e oito euros e setenta e oito 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 23h59m do dia 14/08/2013, nos termos do nº 2 do 

artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro; ------------ 

4. Disponibilizar no portal da Plataforma Electrónica vortalGOV a presente Acta e os documentos referidos 

no ponto 1; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Juntar os documentos referidos no ponto anterior às peças do procedimento que se encontram patentes 
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para consulta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Notificar todos os interessados que tenham adquirido as peças do procedimento, através da Plataforma 

Electrónica vortalGOV, dos factos referidos nos pontos anteriores; ------------------------------------------------ 

7. Publicar imediatamente aviso, nos termos do nº 4 do artigo 64º do CCP, da decisão de prorrogação do 

prazo fixado para a apresentação das propostas conforme definido no ponto 3 da presente Acta. ------------- 

Para constar e demais efeitos se lavrou a presente acta, que depois de lida foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros intervenientes neste acto. -------------------------------------------------------------------- 

(Eng.º Jorge Almeida), (Arq. Pedro Castro), (Eng.º José Silvestre)» ----------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal que igualmente se transcreve: ----------------------------- 

«Concordo. Aprovo. À reunião da C. M. de Vagos.- 07.08.2013» --------------------------------------------------------- 

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

Municipal, datado de 7 de agosto de 2013, que aprovou a lista de erros e omissões do presente processo de 

empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO – EMPREITADA DE REORDENAMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DA FRENTE LAGUNAR DE ÍLHAVO E VAGOS: ÁREA DE RECREIO FLUVIAL 

DO CANAL DE MIRA, ENTRE A COSTA NOVA SUL E A VAGUEIRA – PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Plano de Sinalização Temporária – PST 01 – entregue pelo dono da obra – Polis Litoral Ria de Aveiro, 

solicitando a aprovação pela Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

• Parecer favorável do Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, datado 

de 09 de agosto de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho de concordância do senhor Vereador, dr. Marco Domingues, de 12 de agosto de 2013; -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização Temporária apresentado. ------ 

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

5 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DO EDIFÍCIO DA EPAV, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 

ACTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO - PROCESSO N.º 6.2.2.1 – 6/2009 - 

ADJUDICATÁRIO – ARQUÉTIPO ATELIER – ARQUITECTURA, URBANISMO, ENGENHARIA E 

GESTÃO, LD.ª - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais. ------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – PROCESSO N.º 6.2.2 – 19/2004 – ADJUDICATÁRIO – CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A. - 

RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, datado de 1 de agosto de 2013, subscrito pelo 

técnico superior da Divisão de Equipamentos e Projetos, eng. José Silvestre, em representação da 

Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (CDEP), arqt.º Pedro Castro, datado de 19 de 

agosto de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de agosto de 2013; -------------------- 

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. ----------------------- 

Mais deliberou, que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova pela forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

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

7 – ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROCESSO N.º 6.2.2 – 

01/2007 – ADJUDICATÁRIO – DABEIRA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª - RECEÇÃO 

DEFINITIVA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, datado de 1 de março de 2013, subscrito pelo 

técnico superior da Divisão de Equipamentos e Projetos, eng. José Silvestre, em representação da 

Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (CDEP), arqt.º Pedro Castro, datado de 19 de 

agosto de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de agosto de 2013; -------------------- 

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva. ----------------------- 

Mais deliberou, que a Divisão Financeira (DF) restitua ao empreiteiro as quantias retidas como garantia e 

promova pela forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROCESSO N.º 6.2.2 - 07/2009 – 

ADJUDICATÁRIO – JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LD.ª – SUSPENSÃO DA 

EMPREITADA PELO EMPREITEIRO – VIOLAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL ------------------------- 

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

• Informações do técnico superior da Divisão de Equipamentos e Projetos (DEP), eng. José Silvestre 

datadas de 06 de maio e 14 de agosto, ambas de 2013; ----------------------------------------------------------- 

• Pareceres do Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (CDEP), arqt.º Pedro Castro, datados de 08 

de maio e de 19 de agosto, ambos de 2013; ------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 26 de agosto de 2013; -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a parecer do jurista da Câmara Municipal de Vagos, 

dr. Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCESSO DEU – E01/2010 – 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA, ENGENHARIA, S.A. – PROPOSTA DE TRABALHOS DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 4 ------------------------------------------------------------------------ 

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

• Informação da técnica superior, eng.ª Ana Vilão, de 27 de agosto de 2013; ----------------------------------- 

• Proposta de trabalho de suprimento de erros e omissões n.º 4, no valor de 970,00 € (Novecentos e 

setenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ficha de controlo de custos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDEP (Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos), arqt.º Pedro Castro, de 29 de agosto 

de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de agosto de 2013; ------------------------------------------ 

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

1. Aprovar a proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões n.º 4, no valor de 970,00 € 

(Novecentos e setenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que o técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio proceda à instrução/gestão do procedimento que 

visará apurar se assiste ao município de Vagos, o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros 

referidos na alínea a) do n.º 6, do artigo 378.º do CCP, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que a DEP dê conhecimento ao empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JORGE MANUEL DOS SANTOS FRANCISCO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 284/80 – 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO – PONTE DE VAGOS --------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Jorge Manuel dos Santos Francisco, datado de 17 de julho de 2013; ---------------------- 

• Informação do técnico superior da Divisão de Gestão Urbanística, arqt.º Manuel Tavares, de 26 de julho 

de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parecer da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, eng.ª Isabel Trindade, datado de 26 de julho de 

2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 2 de agosto de 2013; --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento segundo os pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE – AVENIDA PARQUE DE CAMPISMO – LOTE 8 – GAFANHA 

DA VAGUEIRA - QUEIXA DE FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA ------------------------------------ 

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

• Comunicação via «e-mail» de Francisco Silva, residente na Av. Parque de Campismo, lote 7, Gafanha 

da Vagueira, datada de 23 de abril de 2013, e denunciando uma situação que classifica de «problema 

grave»; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto da «Comissão de Vistorias relativas a situações de insalubridade», datado de 13 de setembro de 

2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ofícios da Delegação de Saúde de Vagos, de 06 de maio e de 15 de julho, ambos de 2013; ---------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 2 de agosto de 2013; --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto e remete-lo para o senhor jurista, dr. 

Pedro Samagaio, para parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – FRANCISCO ADELINO XAVIER ESTEVES MADEIRA PINA - RECLAMAÇÃO - PROC.º N.º 

04471/07 – PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 18 de junho de 2013; ----------------------------- 

• Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, datado de 25 de junho de 2013; ------------------- 

• Comunicação de Isabel Lima Soares, advogada de Francisco Adelino Xavier Esteves Madeira Pina, 

datada de 25 de julho de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 2 de agosto de 2013; --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se notifique o sr. António Marques para se pronunciar, no 

prazo de 15 dias, sobre a presente intenção de demolição da construção metálica com vãos metálicos existentes 

no seu terraço, sito na sua habitação na Rua 5, bloco 263-1º, 2º Direito, na Praia da Vagueira sob cominação de 

findo o prazo referido, sem que se mostre cumprida a demolição, será a mesma determinada pelo Presidente da 

Câmara Municipal e executada por conta do infrator, isto é, por conta do senhor António Marques. ---------------- 

Deve o senhor jurista dr. Pedro Samagaio, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------- 

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

4 – FERNANDO PIMENTA DOS SANTOS – MORADIA UNIFAMILIAR ISOLADA – NOVA 

IMPLANTAÇÃO – PROC.º 81/12 – VALE – PONTE DE VAGOS -------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Fernando Pimenta dos Santos, datado de 26 de junho de 2013; ---------------------------- 

• Informações dos técnicos superiores da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), dr. Nuno Carvalho e 

arqt.º Manuel Tavares, de 01 e 12 de julho de 2013, respetivamente; ------------------------------------------ 

• Parecer da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (CDGU), eng.ª Isabel Trindade, datado de 12 de 

julho de 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26 de julho de 2013; ------------------------------ 

Tendo em consideração que a presente proposta do requerente apesar de próxima da área prevista no PDM para 

o Pólo Industrial de Santa Catarina não contende com a mesma e tendo em consideração os pareceres técnicos a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar. ------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 20/13, de 3 de SETEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

5 – MARIA PAULA NETO DOS SANTOS PIMENTA – MORADIA UNIFAMILIAR ISOLADA – 

PROC.º 25/13 – VALE – PONTE DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Maria Paula Neto Pimenta dos Santos, datado de 26 de junho de 2013; ------------------ 

• Informações dos técnicos superiores da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), dr.ª Edília Pena, dr. 

Nuno Carvalho e arqt.º Manuel Tavares, de 01 e 12 de julho de 2013, respetivamente; --------------------- 

• Parecer da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (CDGU), eng.ª Isabel Trindade, datado de 12 de 

julho de 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26 de julho de 2013; ------------------------------ 

Tendo em consideração que a presente proposta da requerente confina com a área prevista no PDM para o Pólo 

Industrial de Santa Catarina e se acha parcialmente inserido em espaços para industria estando apenas uma 

pequena parcela afetada por essa categoria de espaço, sendo a mesma irrelevante por diminuta para criação do 

futuro Pólo Industrial e permitindo o Regulamento do Plano Diretor no seu artigo 66 nº2 o acerto do perímetro 

urbano por razões de cadastro de propriedade e tendo em consideração o parecer técnico de 12 de julho de 2013 

(Destaque) e as condições impostas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do 

requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- 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 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 pelo senhor Presidente da Câmara aqui 

presente e por mim Carla Manuela Castro Sarabando, tendo terminado a reunião às dezassete horas e seis minutos.- 

 


