
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 21/13, de 17 de setembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

  

ATA Nº 21/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2013 

 

--------- No dia 17 de setembro de 2013, pelas quinze horas e trinta e três 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 

Oliveira Rocha, e dos senhores Vereadores, dr. Paulo César de Oliveira Ramos e eng.º Helder Bruno Ferreira 

Rocha. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, 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 reunião dos senhores Vereadores, dr.ª 

Dina Maria Marques Ribeiro e dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivos profissionais. ----------------------------- 

Mais informou, que justificava a falta dada pelo senhor Vereador dr. Marco António Ferreira Domingues, por se 

encontrar de férias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

Presente a Ata número 20/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprová-la, com a abstenção da senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, que justificou o voto com a ausência na reunião. ------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

1 – O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que logo que fossem apreciados os assuntos incluídos na 

Ordem do Dia da presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre o seguinte assunto: --- 

MANUEL DUARTE ROCHA NOVO – PROC.º 30/88 – PONTE DE VAGOS – ALTERAÇÃO DE 

AFETAÇÃO DO LOTE 3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 29/88 ----------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aguardar que houvesse o quórum necessário para o cumprimento 

do disposto no artigo 83º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro, o que não se verificou até ao fim da reunião, pelo que o assunto não foi apreciado. -------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de setembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 439.669,75 € (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove euros e setenta e cinco 

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 30 de agosto a 11 

de setembro, e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 13 de agosto a 11 de 

setembro, 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 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013 -------------------------------------- 

4.1 – 9ª 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 

9ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

93.000.00 € (noventa e três mil euros), documento constituído por 2 folhas, 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 
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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. ------------------------------------------------------------------ 

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

4.2 – 6ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimento) 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 

6ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimento) 2013, documentos constituídos por 1 folha, assinados e 

rubricados pela Câmara Municipal, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos 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 redacção 

do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------- 

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

5  – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------------- 

5.1 – Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime geral – para aquisição de serviço de demolição 

e construção de muro no cemitério municipal de 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 2013, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral - para 

aquisição de serviço de demolição e construção de muro no cemitério municipal de Vagos --------------------------- 

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

5.2 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – para aquisição de serviço de 

avaliação psicológica, no âmbito do procedimento concursal comum, para Técnico Superior – Área de 

Biblioteca e Documentação ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 simplificado - 

para aquisição de serviço de avaliação psicológica, no âmbito do procedimento concursal comum, para Técnico 

Superior – Área de Biblioteca e Documentação ------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – A.D.M.A. - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MOTOCICLO ANTIGO DA GAFANHA DO AREÃO 

– 9.º PASSEIO ÀS AREIAS – SUBSÍDIO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento da ADMA, com registo de entrada na Câmara Municipal de Vagos a 30 de agosto de 

2013, solicitando apoio para o 9.º Passeios às Areias; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Silvério Regalado, de 30 de agosto de 2013; ----------------------------- 

• Informação de compromisso n.º 3642, no valor de 1.000,00 € (mil euros). ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 1.000,00 € (mil euros). ---------- 

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

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

7 – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE 

REFORÇO DE SUBSÍDIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo à DF (Divisão Financeira), para registo de 

compromisso com vista à atribuição de subsídio. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – TOPONIMIA – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE ARRUAMENTO – VAGOS --------------------------------- 

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

• Deliberação camarária, de 06 de agosto de 2013; ------------------------------------------------------------------ 

• Ofício da Junta de Freguesia de Vagos, nº 99, de 02 de setembro de 2013; ------------------------------------ 

• Despacho do senhor Vereador, dr. Marco António Ferreira Domingues, de 04 de setembro de 2013. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar novamente à Junta de Freguesia de Vagos que 

submeta à Assembleia de Freguesia as propostas em análise. --------------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Expediente Geral da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------ 

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

9 – CLARINDA ANJOS SIMÕES NETO MALTA – LARGO NOSSA SENHORA DA LUZ, Nº 9 – 

PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE MATERIAL ----------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento da senhora Clarinda Anjos Simões Neto Malta, de 20 de agosto de 2013 e com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 04 de setembro de 2013; -------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de setembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao senhor Vereador eng.º Bruno Rocha 

para orçamentar o valor dos materiais. Posteriormente à DF para registo de compromisso. ---------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA – CEDÊNCIA DE TERRENO --------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, doar ao Centro Social da Freguesia de Soza, para efeitos de 

construção do seu centro comunitário e respetivas valências, a parcela sobrante, com a área de 4474,4 m2 e que 

resultou do destaque de uma parcela de terreno com a área de 2225,6 m2, de um prédio localizado em Soza, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2384, inscrito na matriz com o nº 2238 com a área total de 

6700m2 e tendo como confrontantes, a Norte e Oeste com caminho e a Este e Sul com Maria Luísa Teixeira 

Bilelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Património da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------- 

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

11 – TRANSPORTES ESCOLARES DE ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO A FREQUENTAR 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FORA DO CONCELHO DE VAGOS – COMPARTICIPAÇÃO --- 

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

• Informação do técnico superior de educação senhor dr. Bruno Marques, de 09 de setembro de 2013; ---- 

• Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 10 de setembro de 2013. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou 

bilhetes de autocarro dos alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora do concelho 

de Vagos, quando respeitem as seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------- 

- O curso ou área de matrícula não existam nas escolas que compõem a rede educativa do concelho; ---------------- 

- A escola a frequentar pelo aluno seja, comprovadamente, a mais próxima do concelho de Vagos em que 

funcione o curso ou área de matrícula pretendidos pelo aluno; ------------------------------------------------------------- 

- O processo de requerimento de comparticipação de transportes escolares esteja concluído de forma correta e 

completa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

12 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – FUNDO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA ----- 

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

• Informação do técnico superior de educação senhor dr. Bruno Marques, de 09 de setembro de 2013; ---- 

• Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 10 de setembro de 2013. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um fundo para despesas pontuais dos 
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estabelecimentos de educação pré-escolar e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, constituído através da 

atribuição de uma verba de 3,00 € por aluno, sendo atualmente um total de 1190 alunos, o que perfaz um valor 

total de 3.570,00 € (três mil, quinhentos e setenta euros). ------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

13 – ACORDO PARA O APOIO À INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ------------------------------------------------------ 

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

• E-mail enviado pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, datado de 05 de setembro de 2013, a remeter 

contraproposta de texto para o Protocolo unificado, em resposta ao e-mail do senhor Presidente da 

Câmara, da mesma data; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior de educação senhor dr. Bruno Marques, de 06 de setembro de 2013; ---- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de setembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo para o apoio à instalação de sistemas de 

microgeração fotovoltaica em estabelecimentos de ensino e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a 

outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

14 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CEB – 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA 

FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DA EB 1 DE VAGOS -------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de setembro de 2013, anexando 

Protocolo de Parceria o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Exma. Sr.ª Vereadora 

Não sendo possível determinar o valor a pagar no momento presente, a assunção do compromisso far-se-á 

de acordo com os montantes efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis cf. 

Artº 8º, nº 2 de DL 127/2012, de 21 de junho. (assinatura ilegível.12/9/2013)”------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 13 de setembro de 2013. ------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

15 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CEB – 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SERVIÇO DE 

REFEITÓRIO NA EB 1 DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de setembro de 2013, anexando 

Protocolo de Parceria o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Exma. Sr.ª Vereadora 

Não sendo possível determinar o valor a pagar no momento presente, a assunção do compromisso far-se-á 

de acordo com os montantes efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis cf. 

Artº 8º, nº 2 de DL 127/2012, de 21 de junho. (assinatura ilegível.12/9/2013)”------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 13 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

16 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CEB – 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CEB A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA – PAI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de setembro de 2013, anexando 

Protocolo de Parceria o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 
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“Exma. Sr.ª Vereadora 

Não sendo possível determinar o valor a pagar no momento presente, a assunção do compromisso far-se-á 

de acordo com os montantes efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis cf. 

Artº 8º, nº 2 de DL 127/2012, de 21 de junho. (assinatura ilegível.12/9/2013)”------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 13 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

17 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DAS ESCOLAS DO 1º CEB --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de setembro de 2013, anexando 

Protocolo de Parceria o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Exma. Sr.ª Vereadora 

Não sendo possível determinar o valor a pagar no momento presente, a assunção do compromisso far-se-á 

de acordo com os montantes efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis cf. 

Artº 8º, nº 2 de DL 127/2012, de 21 de junho. (assinatura ilegível.12/9/2013)”------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 11 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

18 – PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NOS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE 

PÚBLICA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ---------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de setembro de 2013, anexando 
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Protocolo de Parceria o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“Exma. Sr.ª Vereadora 

Não sendo possível determinar o valor a pagar no momento presente, a assunção do compromisso far-se-á 

de acordo com os montantes efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis cf. 

Artº 8º, nº 2 de DL 127/2012, de 21 de junho. (assinatura ilegível.12/9/2013)”------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 13 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo de Parceria e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

19 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE VAGOS 

2013 – 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Informação da dr.ª Lurdes Carvalhais, de 11 de setembro de 2013; --------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 11 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Anual de Atividade da Rede de Bibliotecas de 

Vagos 2013/2014 e respetivo orçamento que ascende à quantia de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a dr.ª Lurdes Carvalhais, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------- 

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

E, quando eram cerca das 15 horas e 55 minutos, a senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por 

ser Presidente da Direção da Confraria “As Sainhas” de Vagos ausentou-se da sala de reuniões. A deliberação 

que se segue não contou, portanto, com a sua participação e votação. ---------------------------------------------------- 

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

20 – CONFRARIA “AS SAÍNHAS” DE VAGOS – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO --- 

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

• Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização, a outorgar entre o Município de Vagos e a Confraria 

“As Sainhas” de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto por falta de quórum. ------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E quando eram 15 horas e 57 minutos, a senhora Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha entrou na sala 

de reuniões assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a 

participação e votação da senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 – DIVIDA NO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO 

1º CEB – EDUCANDA: MARIA JOÃO FRESCO VIEIRA – ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO: 

PAULA DOS ANJOS ROCHA OLIVEIRA FRESCO ------------------------------------------------------------------ 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Oficio desta Câmara Municipal nº 2642, de 02 de julho de 2013, notificando a encarregada de educação;  

• Informações da assistente técnica, Regina Santos, de 30 de agosto e 10 de setembro, ambas de 2013; ---- 

• Informações da técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, de 30 de agosto e 10 de setembro, 

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

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 11 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em consideração as informações prestadas pela senhora 

Vereadora dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, remeter o presente assunto para a CPCJ (Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

22 – TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – ANO LETIVO 2013/2014 – 

ESTIMATIVA DE CUSTOS/PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DOS DOIS CIRCUITOS ---------------------- 

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

•  12 requerimentos, solicitando transporte escolar em circuito especial, datados de julho de 2013; --------- 

• Comunicações da Santa Casa da Misericórdia de Vagos e da Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de Vagos, ambas de 05 de agosto de 2013; ------------------------------------------- 

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 11 de setembro de 2013; ---------------- 

• Informações de Compromisso nº.s 3791 e 3794, ambas de 11 de setembro de 2013; ------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 11 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de 2 circuitos de transportes escolares – 

circuito especial – ano letivo 2013/2014, conforme informação que se dá aqui como inteiramente reproduzida e 
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fica a fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

23 – MÊS SÉNIOR – 2013 – PROPOSTA DE PROGRAMA ---------------------------------------------------------- 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 11 de setembro de 2013, apresentando 

proposta do programa “Mês Sénior 2013”; ------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 11 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de programa, Mês Sénior – 2013, conforme 

informação que se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ----------- 

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

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

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

24 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS IPSS – ADENDA – FINANCIAMENTO DO 

INVESTIMENTO DO CENTRO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO COM A EXECUÇÃO DE CRECHE, 

CENTRO DE DIA, SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E LAR DE IDOSOS ------------------------------ 

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

• Minuta de Protocolo, a outorgar entre o Município de Vagos e o Centro de Acção Social de Covão do 

Lobo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-la. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

25 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS IPSS – ADENDA – FINANCIAMENTO DO 

INVESTIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS 

COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS VALÊNCIAS DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, 

CENTRO DE DIA E CRECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Minuta de Protocolo, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-la. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

26 – PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ÀS IPSS – ADENDA – FINANCIAMENTO DE 

INVESTIMENTOS COM A EXECUÇÃO DE OBRAS RELACIONADAS COM VALÊNCIAS SOCIAIS 

À ASSOCIAÇÃO BETEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Minuta de Protocolo, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação Betel; ------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-la. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

27 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – MURO DE VEDAÇÃO – RUA SÃO 

NICOLAU – PONTE DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Despachos do senhor Vereador, engº Helder Bruno Ferreira da Rocha, datados de 01 de julho e 3 de 

setembro, ambos de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico, engº João Bio, datada de 03 de setembro de 2013; ------------------------------------ 

• Informação de Compromisso nº 3777, de 10 de setembro de 2013. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 8.740,38 € (oito mil, setecentos 

e quarenta euros e trinta e oito cêntimos), para a execução de muro de vedação. ---------------------------------------- 

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

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

28 – GIL ALBERTO DA SILVA INÁCIO – SALGUEIRO – VEDAÇÃO DE TERRENO --------------------- 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Despachos do senhor Vereador, engº Helder Bruno Ferreira da Rocha, de 01 de julho e 3 de setembro, 

ambos de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Informação do técnico, engº João Bio, de 03 de setembro de 2013; --------------------------------------------- 

• Informação de Compromisso nº 3776, de 10 de setembro de 2013. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 2.312,77 € (dois mil, trezentos e doze euros 

e setenta e sete cêntimos), para a execução de vedação de terreno, de acordo com as informações. ------------------- 

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

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

29 – MUSEU DO BRINCAR – EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO ---------------------------------- 

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

• Comunicações do Museu do Brincar, de 05 de abril e 07 de maio, ambas de 2013; -------------------------- 

• Despachos do senhor Vereador, engº Helder Bruno Ferreira da Rocha, datados de 12 de abril e 10 de 

maio, ambos de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico, engº João Bio, de 03 de junho de 2013; ------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao senhor Vereador, eng.º Helder Bruno 

Ferreira da Rocha, para orçamentar o valor das obras de manutenção/reparação do telhado do edifício, incluindo 

caleiras e tubos de queda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

30 – COMISSÃO DE FESTAS DE SOZA – CEDÊNCIA DE IMÓVEL -------------------------------------------- 

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

• Comunicação da Comissão de Festas de Soza, de 27 de agosto de 2013; -------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a titulo de comodato, a casa existente para sede da 

Comissão de Festas de Soza, assumindo a mesma as reparações. ---------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Património da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------- 

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

31 – PROTOCOLOS – CENTRO DE CULTURA E CIÊNCIA ------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, datada de 12 de setembro de 2013, 

anexando Protocolo de Colaboração para a Dinamização do C³ - Centro de Cultura e Ciência, a outorgar 

entre o Município de Vagos, o Agrupamento de Escolas de Vagos, o Colégio Diocesano de Nossa 

Senhora da Apresentação de Calvão e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Vagos, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata; - 
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• Despacho da senhora Vereadora, drª Albina Maria de Oliveira Rocha, de 12 de setembro de 2013. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Protocolo e autorizar o senhor Presidente 

da Câmara Municipal a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve o técnico superior de educação, dr. Bruno Marques proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

32 – RECURSO ÀS RESERVAS DE RECRUTAMENTO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 

TÉCNICO SUPERIOR – ÀREA DE CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do senhor CDF, dr. Nuno André, de 18 de julho de 2013, a qual se dá aqui como 

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

• Despachos do senhor Vereador, dr. Silvério Rodrigues Regalado, de 26 de julho, 27 de agosto e 12 de 

setembro, todos de 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior de recursos humanos, dr.ª Sandrina Oliveira, de 12 de agosto de 2013, a 

qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata; ------------- 

• Parecer favorável do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de setembro de 2013; ----------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 setembro de 2013. ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento da candidata Clarinda Isabel Anjos 

Santos, classificada em segundo lugar na lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para 

técnico superior – área de contabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a secção de Recursos Humanos da DAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROCESSO N.º DIA 

E02/2012 – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO 

DO PSS (PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE) ------------------------------------------------------------------------- 

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

• PSS apresentado pelo adjudicatário – F. G. Silva, Ld.ª; ----------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 20 de agosto de 2013; ------------------------------- 

• Parecer do CDGI (Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas), eng. Jorge Almeida, de 20 de agosto 

de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Despachos do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 20 de agosto e de 2 de setembro, ambos de 

2013, o primeiro aprovando parcialmente o PSS e o segundo remetendo à reunião da Câmara Municipal 

para ratificação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, datado de 20 de agosto de 2013, que aprovou parcialmente o PSS. ------------------------------------------ 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – SOZA – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Certidão de destaque de uma parcela de terreno localizada em Soza, com a área total de 2225,6 m2 e 

tendo como confrontantes a Norte e a Este o Município de Vagos, a Sul com Maria Luísa Teixeira 

Bilelo e a Oeste com caminho. A parcela é destacada de um prédio localizado em Soza e descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 2384, inscrito na matriz com o nº 2238, confrontante a Norte 

e Oeste com caminho e a Este e Sul com Maria Luísa Teixeira Bilelo; ---------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 02 de setembro de 2013, autorizando o destaque e 

remetendo para a Câmara Municipal para ratificação. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

2 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PARADA DE CIMA – FONTE DE ANGEÃO – PROC.º 

3/13 – LOTEAMENTO DE TERRENO REFERENTE AO ARTIGO 1784-P EM PONTE DE VAGOS – 

RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Deliberação da Câmara Municipal, de 02 de julho de 2013; ----------------------------------------------------- 

• Requerimento de Marco Manuel Morais Lancha, de 09 de setembro de 2013. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por proposta do senhor Presidente da Câmara e por unanimidade, retificar a 

deliberação supra e onde se lê: “aprovar a proposta de localização…”, deve ler-se: “aprovar a proposta de 

loteamento sem obras de urbanização…”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – PES – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA B – PROPOSTA DE PLANO DE 

PORMENOR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente uma proposta de Plano de Pormenor para a Parcela B do PES (Parque Empresarial de Soza). ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra e remete-la à CCDR-C, para 

conferência de serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALTERAÇÃO ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por proposta do senhor Presidente da Câmara e por unanimidade, solicitar à 

DGU a alteração do artigo 6º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos (publicado em 

DR, I Série – B, nº 126, em 31 de maio de 2001 e na II Série, nº 213, em 03 de novembro de 2008), no sentido de 

introduzir flexibilidade na gestão das parcelas destinadas a equipamentos, podendo as mesmas ser objeto de 

loteamento dentro da parcela, constituindo-se mais do que um lote e instalando-se mais do que um edifício e 

diversos usos na mesma parcela. Alterar ainda no sentido de prever também pequenas industrias associadas ao 

ramo agro-alimentar e à comercialização no local dos produtos produzidos. --------------------------------------------- 

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

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

5 – PLANO DE PORMENOR DE S. SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por proposta do senhor Presidente da Câmara e por unanimidade, solicitar à 

DGU, que introduza norma de flexibilidade permitindo para as várias parcelas do Plano de Pormenor que possam 

ser subdivididas em vários lotes, permitindo edifícios distintos e usos compatíveis com os objetivos do Plano, 

neste caso o artigo 8º, nº 6 do Regulamento do Plano de Pormenor de S. Sebastião, (publicado em DR, II Série, nº 

20, em 29 de janeiro de 2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

E – EXTRAS 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

1 – Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando três questões ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Para quando a execução de uma lomba alta na Rua dos Cardais? ----------------------------------------------- 

• Para quando a reparação dos passeios na Rua João Graça, danificadas depois do arranque das raízes das 

árvores? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Para quando a reparação de um buraco, resultado do abatimento de terra na Avenida dr. Lúcio Vidal?  

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

2 – Usou da palavra, o senhor Amadeu Simões, residente em Soza, chamando a atenção para a necessidade de 

alterar o trânsito dentro da Vila de Soza, concretamente proibindo o trânsito a veículos pesados. -------------------- 

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

3 – Usou ainda da palavra, o senhor António das Neves João, residente em Soza, para agradecer em nome do 

Centro Social de Soza, a cedência de terreno, que foi objeto de deliberação nesta reunião. ---------------------------- 

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

A todos o senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos entendidos por convenientes. ------------------ 

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

--------- 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 art.º 92 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e 

por mim, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às 16 horas 

e 24 minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


