
 

 

No dia trinta e um de outubro 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

presença dos senhores Vereadores 

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

Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando

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

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

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

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

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

1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2015

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

• Informação da DF, de 24 de outubro

“No dia 24 de outubro de 2014, pelas 14h30m, reuniram

Rodrigues Fernandes André e Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos, para proceder à análise

propostas apresentadas para a contração de um empréstimo bancário de curto prazo até ao montante de 

400.000,00 €, nos termos dos ofícios

1) Foram consultadas as seguintes instituições: Caix

de Crédito Agrícola Mútuo, BANIF, Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco e 

Montepio. 

2) Apresentaram propostas a Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo, Banco Santander Totta e Novo Ban
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2014, de 31 de outubro 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

trinta e um de outubro de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e quatro

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado

presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo 

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

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

Carla Manuela Castro Sarabando. --------------------------------------------------

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2015

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

DF, de 24 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------

No dia 24 de outubro de 2014, pelas 14h30m, reuniram-se os funcionários desta autarquia, Luís Nuno 

Rodrigues Fernandes André e Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos, para proceder à análise

propostas apresentadas para a contração de um empréstimo bancário de curto prazo até ao montante de 

€, nos termos dos ofícios-convite datados de 7 de outubro, tendo-se verificado o seguinte:

Foram consultadas as seguintes instituições: Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo, BANIF, Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco e 

Apresentaram propostas a Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo, Banco Santander Totta e Novo Banco nas seguintes condições:
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trinta e quatro minutos, no 

extraordinariamente, a Câmara 

dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

o Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo 

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

. Secretariou a reunião a 

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

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

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

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

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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2015 ------- 

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

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

se os funcionários desta autarquia, Luís Nuno 

Rodrigues Fernandes André e Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos, para proceder à análise das 

propostas apresentadas para a contração de um empréstimo bancário de curto prazo até ao montante de 

se verificado o seguinte: 

a Geral de Depósitos, Banco BPI, Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo, BANIF, Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco e 

Apresentaram propostas a Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Caixa de Crédito 

co nas seguintes condições: 



 

 

Caixa Geral de Depósitos

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

mais próxima acrescida de spread de 1,70%.

• Comissões: Sem comissões

Banco BPI 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à 

de spread de 1,60%.

• Comissões: Sem comissões

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual, 

por excesso se a quarta cada decimal for igual ou superior a cinco, ou por 

defeito se for inferior, acrescida de spread de 3,25%.

• Comissões: Sem comissões

Santander Totta

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

superior acrescida de spread de 2,00%.

• Comissões: Sem comissões

Novo Banco 

• Taxa de ju

spread de 3,875%.

• Comissões: Sem comissões

3) O Millennium BCP e o Montepio responderam que não apresentavam proposta;

4) O BANIF não apresentou qualquer resposta.

Face ao exposto, propõe

apresentadas. 

As respostas ficam anexas à presente informação.

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, d

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

prazo no ano de 2015, até ao montante de 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Caixa Geral de Depósitos 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

mais próxima acrescida de spread de 1,70%. 

Comissões: Sem comissões 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima superior acrescida 

de spread de 1,60%. 

Comissões: Sem comissões 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual, 

por excesso se a quarta cada decimal for igual ou superior a cinco, ou por 

defeito se for inferior, acrescida de spread de 3,25%. 

Comissões: Sem comissões 

Santander Totta 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

superior acrescida de spread de 2,00%. 

Comissões: Sem comissões 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses sem qualquer arredondamento acrescida de 

spread de 3,875%. 

Comissões: Sem comissões 

O Millennium BCP e o Montepio responderam que não apresentavam proposta;

O BANIF não apresentou qualquer resposta. 

Face ao exposto, propõe-se a contração do empréstimo junto do Banco BPI nas condições 

As respostas ficam anexas à presente informação.” 

do senhor Presidente da Câmara, de 24 de outubro de 2014: “ À Reunião da C.M.”

ipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de empréstimo bancário de curto 

prazo no ano de 2015, até ao montante de 400.000€ (quatrocentos mil euros). -------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

milésima superior acrescida 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual, 

por excesso se a quarta cada decimal for igual ou superior a cinco, ou por 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima de ponto percentual 

ro: Euribor a 6 meses sem qualquer arredondamento acrescida de 

O Millennium BCP e o Montepio responderam que não apresentavam proposta; 

ção do empréstimo junto do Banco BPI nas condições 

“ À Reunião da C.M.”. - 

, aprovar a contratação de empréstimo bancário de curto 

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

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

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



 

 

2 - ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

MUNICIPAL – 2015 -------------------------------------------------

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara

dos senhores Vereadores, drª Maria do Céu  Pereira Sarabando Marques  e eng.º  João Manuel da Cruz 

Domingues e uma abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

Assembleia Municipal, a aprovação do 

Atividades Municipal para 2015

rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal, os quais se dão 

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 redação do Decreto

a fazer parte integrante da presente 

Declaração de voto:  

Os senhores Vereadores drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques

Domingues declararam o seguinte: 

“O sentido deste voto está relacionado com a distribuição temporal dos investimentos listados no mapa 

das grandes opções do plano: 

1. Considerando o total de investimento na

temos grosso modo, 28% em 2015 ( alguns transitados de 2014), 52% em 2016 e 20% em 2017.

2. No nosso entendimento, há projetos como a ligação da ZIV 

2015. Naturalmente que seria preciso muito esforço para fazer aprovar financiamento e iniciar a 

obra. Mas faltam 14 meses e temos seguramente um ambiente politico favorável ao nível central, nos 

próximos 12 meses. 

3. As razões técnicas invocadas podiam, no nosso entender, s

da CMV, e as questões de hipotético confronto politico que adviessem do não cumprimento 

orçamental, podiam facilmente ser rebatidas pelo executivo, uma vez que neste caso referido no 

ponto 2, todos os programas polí

4. Compreendemos as dificuldades, mas tudo tem dificuldades, e acreditamos que seriam 

ultrapassadas. O que nos preocupa mesmo, é que os investimentos em curso na ZIV, possam vir a ter 
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ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADE

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

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra 

senhores Vereadores, drª Maria do Céu  Pereira Sarabando Marques  e eng.º  João Manuel da Cruz 

e uma abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

eia Municipal, a aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos

2015, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de 

rubricados/assinados por todos os membros da Câmara Municipal, os quais se dão 

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 redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão 

a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

clararam o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------

“O sentido deste voto está relacionado com a distribuição temporal dos investimentos listados no mapa 

Considerando o total de investimento nas funções económicas, para os anos de 2015, 2016 e 2017, 

temos grosso modo, 28% em 2015 ( alguns transitados de 2014), 52% em 2016 e 20% em 2017.

No nosso entendimento, há projetos como a ligação da ZIV – A25, que podiam ser considerados em 

nte que seria preciso muito esforço para fazer aprovar financiamento e iniciar a 

obra. Mas faltam 14 meses e temos seguramente um ambiente politico favorável ao nível central, nos 

As razões técnicas invocadas podiam, no nosso entender, ser ultrapassadas sem prejuízo das contas 

da CMV, e as questões de hipotético confronto politico que adviessem do não cumprimento 

orçamental, podiam facilmente ser rebatidas pelo executivo, uma vez que neste caso referido no 

ponto 2, todos os programas políticos sufragados, apontavam a urgência da melhoria desta ligação.

Compreendemos as dificuldades, mas tudo tem dificuldades, e acreditamos que seriam 

ultrapassadas. O que nos preocupa mesmo, é que os investimentos em curso na ZIV, possam vir a ter 
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E PLANO DE ATIVIDADES 

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

, alínea c), do nº1, do artigo 33º, do anexo I 

com dois votos contra 

senhores Vereadores, drª Maria do Céu  Pereira Sarabando Marques  e eng.º  João Manuel da Cruz 

e uma abstenção do senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, propor à 

Plano Plurianual de Investimentos e Plano de 

, documentos que, depois de 

rubricados/assinados por todos os membros da 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 334/82, de 19 de agosto, ficarão 

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

eng.º João Manuel da Cruz 

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

“O sentido deste voto está relacionado com a distribuição temporal dos investimentos listados no mapa 

s funções económicas, para os anos de 2015, 2016 e 2017, 

temos grosso modo, 28% em 2015 ( alguns transitados de 2014), 52% em 2016 e 20% em 2017. 

A25, que podiam ser considerados em 

nte que seria preciso muito esforço para fazer aprovar financiamento e iniciar a 

obra. Mas faltam 14 meses e temos seguramente um ambiente politico favorável ao nível central, nos 

er ultrapassadas sem prejuízo das contas 

da CMV, e as questões de hipotético confronto politico que adviessem do não cumprimento 

orçamental, podiam facilmente ser rebatidas pelo executivo, uma vez que neste caso referido no 

ticos sufragados, apontavam a urgência da melhoria desta ligação. 

Compreendemos as dificuldades, mas tudo tem dificuldades, e acreditamos que seriam 

ultrapassadas. O que nos preocupa mesmo, é que os investimentos em curso na ZIV, possam vir a ter 



 

 

dificuldades operacionais no arranque, imputáveis às vias de comunicação de acesso. E no meio 

empresarial, um mau começo, deixa uma imagem muito difícil de limpar no futuro. E não podemos 

ignorar, que os empresários são o melhor aliado da CMV para o relançamento da

Declaração de voto:  

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

• “Finalmente é colocada na ordem do dia a ligação da A17 à zona Industrial de Vagos e desta à 

zona Industrial da Mota e à A25. Congratulamo

realidade pela enorme importância que representa parta o desenvolvimento desta Zona 

Industrial, embora esta precise ainda de outros investimentos para a tornar mais atrativa

• Plano estratégico para o turismo é também contemplado neste orçamento. Esperamos que seja 

suficientemente ambicioso, não esqueça entre outras coisas, uma rede municipal de ciclovias 

com ligação às redes dos Municípios vizinhos e seja colocado à discussão

contributos da sociedade. 

• Não há neste orçamento nenhuma referência a um Centro de Apoio ao Investimento e ao 

Empreendedorismo, para apoio aos pequenos e médios empresários (industriais, comerciais, 

agrícolas e outros…..), que são a e

É importante fazer-lhe chegar informação e ajuda

• Politicas de Ambiente, continuam a não ter grande visibilidade neste orçamento. 

politicas de ambiente e estratégias para reduzir a tonelagem de lixos na ERSUC e com isto 

poupar também recursos financeiros à Câmara Municipal e aos munícipes.

• Ao contrário do que a Câmara Municipal tem vindo a dizer, por sua iniciativa ou não, o certo é 

que desde 2012 até aqui, a cob

autarquia aumentou um milhão de euros.

• Do ponto de vista do investimento para 2015, este é em nossa opinião um orçamento sem 

ambição. O desenvolvimento do concelho impunha maior ambiç

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

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues,

Sociais do Centro de Educação e Recreio.
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des operacionais no arranque, imputáveis às vias de comunicação de acesso. E no meio 

empresarial, um mau começo, deixa uma imagem muito difícil de limpar no futuro. E não podemos 

ignorar, que os empresários são o melhor aliado da CMV para o relançamento da

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior declarou o seguinte: -----------------------------

Finalmente é colocada na ordem do dia a ligação da A17 à zona Industrial de Vagos e desta à 

Industrial da Mota e à A25. Congratulamo-nos com isso e esperamos que se torne uma 

realidade pela enorme importância que representa parta o desenvolvimento desta Zona 

Industrial, embora esta precise ainda de outros investimentos para a tornar mais atrativa

Plano estratégico para o turismo é também contemplado neste orçamento. Esperamos que seja 

suficientemente ambicioso, não esqueça entre outras coisas, uma rede municipal de ciclovias 

com ligação às redes dos Municípios vizinhos e seja colocado à discussão pública para colher 

contributos da sociedade.  

Não há neste orçamento nenhuma referência a um Centro de Apoio ao Investimento e ao 

Empreendedorismo, para apoio aos pequenos e médios empresários (industriais, comerciais, 

agrícolas e outros…..), que são a esmagadora maioria dos agentes da economia deste concelho. 

lhe chegar informação e ajuda-los na concretização e gestão de projetos.

Politicas de Ambiente, continuam a não ter grande visibilidade neste orçamento. 

ambiente e estratégias para reduzir a tonelagem de lixos na ERSUC e com isto 

poupar também recursos financeiros à Câmara Municipal e aos munícipes. 

Ao contrário do que a Câmara Municipal tem vindo a dizer, por sua iniciativa ou não, o certo é 

2 até aqui, a cobrança de impostos aos munícipes que entra nos cofres da 

autarquia aumentou um milhão de euros. 

Do ponto de vista do investimento para 2015, este é em nossa opinião um orçamento sem 

ambição. O desenvolvimento do concelho impunha maior ambição.” 

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

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

João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões por fazer parte dos Órgãos 

do Centro de Educação e Recreio. ----------------------------------------------------------------------------
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des operacionais no arranque, imputáveis às vias de comunicação de acesso. E no meio 

empresarial, um mau começo, deixa uma imagem muito difícil de limpar no futuro. E não podemos 

ignorar, que os empresários são o melhor aliado da CMV para o relançamento da economia local.” 

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

Finalmente é colocada na ordem do dia a ligação da A17 à zona Industrial de Vagos e desta à 

nos com isso e esperamos que se torne uma 

realidade pela enorme importância que representa parta o desenvolvimento desta Zona 

Industrial, embora esta precise ainda de outros investimentos para a tornar mais atrativa. 

Plano estratégico para o turismo é também contemplado neste orçamento. Esperamos que seja 

suficientemente ambicioso, não esqueça entre outras coisas, uma rede municipal de ciclovias 

pública para colher 

Não há neste orçamento nenhuma referência a um Centro de Apoio ao Investimento e ao 

Empreendedorismo, para apoio aos pequenos e médios empresários (industriais, comerciais, 

smagadora maioria dos agentes da economia deste concelho. 

los na concretização e gestão de projetos. 

Politicas de Ambiente, continuam a não ter grande visibilidade neste orçamento. Ausência de 

ambiente e estratégias para reduzir a tonelagem de lixos na ERSUC e com isto 

Ao contrário do que a Câmara Municipal tem vindo a dizer, por sua iniciativa ou não, o certo é 

que entra nos cofres da 

Do ponto de vista do investimento para 2015, este é em nossa opinião um orçamento sem 

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

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

por fazer parte dos Órgãos 

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



 

 

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

3 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

3.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E APOIO LOGISTICO À 

REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE SÃO MARTINHO

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 req

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, 

direto – regime simplificado –

realização da 1ª corrida de São 

Declaração de voto:  

A senhora Vereadora drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques

“Voto favoravelmente, porque é do meu 

enviados convites a três entidades diferentes, sendo que só uma respondeu, no caso, a que é identificada 

neste parecer prévio.” 

A declaração de voto supra é subscrita pelo senhor 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues

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

3.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS 

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

supramencionado, o qual se dá 

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, 

direto – regime geral – para aquisição

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

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------

3.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E APOIO LOGISTICO À 

REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE SÃO MARTINHO -----------------------------------------------------

ação 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 

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

de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de “serviço de organização técnica e 

realização da 1ª corrida de São Martinho”. ----------------------------------------------------------

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques declarou o seguinte: 

Voto favoravelmente, porque é do meu conhecimento pessoal que neste caso em concreto foram 

enviados convites a três entidades diferentes, sendo que só uma respondeu, no caso, a que é identificada 

A declaração de voto supra é subscrita pelo senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

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

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

, eng.º João Domingues, regressou à sala de reuniões reassumindo as suas funções

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

PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS 

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 

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

de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favoráv

aquisição de “serviços na área de engenharia de recursos florestais”

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E APOIO LOGISTICO À 

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

ação 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 

uisitos constantes do 

dar parecer prévio favorável para o ajuste 

organização técnica e apoio logístico á 

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

declarou o seguinte: --------------------- 

conhecimento pessoal que neste caso em concreto foram 

enviados convites a três entidades diferentes, sendo que só uma respondeu, no caso, a que é identificada 

s Santos Martins Júnior. ------ 

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

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

assumindo as suas funções. ---- 

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

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE ENGENHARIA DE RECURSOS FLORESTAIS ------ 

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

aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

dar parecer prévio favorável para o ajuste 

s na área de engenharia de recursos florestais”. ---- 

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



 

 

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

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

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

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Ca

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar 

Segurança em Obra. A

Entidade Executante)”. 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª

condições impostas pelo CSO.

para ratificação”. -----------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Caladé. -----------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos

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

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

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

1 – FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

115/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE

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

• Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entr

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropr

artigo 2129; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da DPP, de 18 de setembro de 

compropriedade requerida.”

 

Ata n.º 22/2014, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595 – VALIDAÇÃO PARCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO -----------------------------------------------------

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

Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 17 de outubro de 2014

º Pedro Castro, de 05 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coor

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e 

. ---------------------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de outubro de 

pelo CSO. Comunique-se a decisão aos interessados. 

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

ipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

visão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE --------------------------------------------

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entr

de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

Informação da DPP, de 18 de setembro de 2014, concluindo: “que não vê inconveniente na 

compropriedade requerida.” 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VALIDAÇÃO PARCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE 

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

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

de 2014; ----------------- 

, que a seguir se transcreve: --------- 

pela Coordenação de 

aos interessados (Fiscalização, CSO e 

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

de 2014: “Aprovo nas 

 À Reunião da CM 

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

hora Vereadora, eng.ª Sara 

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

ormidade com o teor da presente 

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

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

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

VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

iedade, referente ao 

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

“que não vê inconveniente na 



 

 

• Despacho da senhora Vere

transcreve: “À Reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora

com José Ferreira Pimentel e Isaías Arrais

Alta Tensão, do poente com Estrada Principal

da Boa Hora sob o artigo n.º 2129

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

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

2 - FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

116/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

• Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidã

artigo 405; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da DPP, de 24

compropriedade requerida.”

• Parecer do CDPP, arqº Pedro Castro, de 27 de outubro

“Concordo com a informação. À atenção da sra. CDGU.” 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de 

transcreve: “À Reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de Júlio Gonçalves, do sul com Herdeiros de Arménio Ferreira Pimentel, do nascente com 

Estrada da Floresta, do poente com Estrada da Alta Tensão, inscrito

da Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 405. 

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

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

 

Ata n.º 22/2014, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM.” ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropri

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

Pimentel e Isaías Arrais, do sul com Alcino Freire Castro, do nascente com 

Estrada Principal, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha 

go n.º 2129. ----------------------------------------------------------------------

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

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

FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

Informação da DPP, de 24 de outubro de 2014, concluindo: ” “que não vê inconveniente na 

erida.” 

PP, arqº Pedro Castro, de 27 de outubro de 2014, que a seguir de transcreve: 

Concordo com a informação. À atenção da sra. CDGU.” ---------------------------------------------

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM.” ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de Júlio Gonçalves, do sul com Herdeiros de Arménio Ferreira Pimentel, do nascente com 

Estrada da Floresta, do poente com Estrada da Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia 

da Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 405. ------------------------------------------------------------------------

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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de 2014, que a seguir se 

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

, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

, a confrontar do norte 

, do nascente com Estrada da 

ial rústica da freguesia da Gafanha 

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

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

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

GAFANHA DA VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

o de compropriedade, referente ao 

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

“que não vê inconveniente na 

de 2014, que a seguir de transcreve: 

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

outubro de 2014, que a seguir se 

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

, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de Júlio Gonçalves, do sul com Herdeiros de Arménio Ferreira Pimentel, do nascente com 

na matriz predial rústica da freguesia 

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

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

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



 

 

3 - FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

117/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

• Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de ent

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

artigo 53; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da DPP, de 27 

compropriedade requerida.”

• Despacho da senhora Verea

transcreve: “À Reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de Manuel Milheir

Principal, do poente com Ria, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora sob 

o artigo n.º 53. ----------------------------------------------------

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

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

4 - FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

118/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

• Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

artigo 378; -------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da DPP, de 10 de outubro

compropriedade requerida.”

• Despacho da senhora Verea

transcreve: “À Reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de Júlio Gonçalves

Floresta, do poente com Estrada da Alta Tensão

Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 

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

 

Ata n.º 22/2014, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos

FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de ent

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

Informação da DPP, de 27 de outubro de 2014, concluindo: “que não vê inconveniente na 

compropriedade requerida.” 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM.” -------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

Herdeiros de Manuel Milheirão, do sul com Manuel Conceição Bodas, do nascente com Estrada 

, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora sob 

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

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

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

FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

unicipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

Informação da DPP, de 10 de outubro de 2014, concluindo: “que não vê inconveniente na 

compropriedade requerida.” 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM.” -----------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

Júlio Gonçalves, do sul com Arménio Ferreira Pimentel, do nascente com Estrada 

Estrada da Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 378. -------------------------------------------------------------

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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GAFANHA DA VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

“que não vê inconveniente na 

de 2014, que a seguir se 

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

, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

, do nascente com Estrada 

, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora sob 

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

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

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

GAFANHA DA VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

unicipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

“que não vê inconveniente na 

de 2014, que a seguir se 

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

, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

, do nascente com Estrada da 

, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

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

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



 

 

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

5 - FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

119/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

A Câmara Municipal deliberou, por

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

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

6 - FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES 

120/2014 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

• Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidã

artigo 2134; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Informação da DPP, de 10 de outubro

compropriedade requerida.”

• Despacho da senhora Verea

transcreve: “À Reunião de CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de José Maria Oliveira, do sul com Herdeiros de Maria Creoula, do nascente com Estr

Florestal, do poente com Estrada 

Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 

Deve a Divisão de Gestão Urbanísti

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 22/2014, de 31 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos

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

FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para esclarecimentos adicionais. 

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

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

FERNANDA FERREIRA PIMENTEL LOPES – GAFANHA DA VAGUEIRA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

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

Informação da DPP, de 10 de outubro de 2014, concluindo: “que não vê inconveniente na 

requerida.” 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM.” ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de José Maria Oliveira, do sul com Herdeiros de Maria Creoula, do nascente com Estr

, do poente com Estrada da Alta Tensão, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

Gafanha da Boa Hora sob o artigo n.º 2134. ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e trinta e cinco

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GAFANHA DA VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

unanimidade, retirar este ponto para esclarecimentos adicionais. ------ 

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

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

GAFANHA DA VAGUEIRA – PROC.º Nº 

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

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

Requerimento de Fernanda Ferreira Pimentel Lopes, com registo de entrada nesta Câmara 

iedade, referente ao 

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

“que não vê inconveniente na 

de 2014, que a seguir se 

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

, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito no Cabeço dos Afeitos, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, a confrontar do norte 

com Herdeiros de José Maria Oliveira, do sul com Herdeiros de Maria Creoula, do nascente com Estrada 

, inscrito na matriz predial rústica da freguesia da 

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

ca, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

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

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

Carla Manuela Castro 

doze horas e trinta e cinco 

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


