
 

 

Ata n.º 23/2014, de 05 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

1 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 23/2014, de 05 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de novembro de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta e seis minutos, no 

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

• O senhor Presidente da Câmara para deixar um voto de louvor à menina Daciana Marques que 

conquistou um prémio europeu, mais propriamente no concurso Miss European. ------------------- 

A Câmara Municipal associou-se a este louvor. ---------------------------------------------------------------------- 

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

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para perguntar sobre o Centro Escolar de 

Fonte de Angeão, nomeadamente se o senhor Presidente sabe responder quem deu informação 

ao Ministério de que o Centro Escolar de Fonte de Angeão estava em condições de abrir no 

inicio do ano escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A esta questão o senhor Presidente informou, que terá sido o Agrupamento. Essa informação terá 

sido dada mais propriamente à DREC (Direção Regional de Educação do Centro), com base na 

informação prestada na altura pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------- 

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

• O senhor Vereador, eng.º João Domingues para colocar duas questões: ------------------------------- 

o Saber do avanço na Biblioteca Municipal, se existe algum prazo para a data de 

inauguração da mesma; ---------------------------------------------------------------------------- 

o Ponto da situação nas Folsas Novas. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente referiu que a informação mais recente e que do ponto de vista da candidatura tem a 

ver com a reprogramação financeira, irá com certeza atrasar o processo de abertura. O overbooking foi 

aprovado, tendo o executivo conseguido cerca de 300.000,00 € (trezentos mil euros) de financiamento.  

Vai avançar-se com o procedimento para adquirir equipamento informático, mobiliário e fundo 

documental, sendo que este último, devido aos valores envolvidos, será concurso público. Seguir-se-á a 

requalificação do espaço exterior. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este mesmo assunto a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, esclareceu que relativamente à 

empreitada houve cerca de um mês de paragem. Neste momento os últimos trabalhos feitos pelo 

subempreiteiro Rodtec já estão concluídos. Está marcado o auto, faltando a vistoria da Certiel que irá ser 

pedida. Relativamente ao concurso público dos Arranjos Exteriores, o processo já está em curso.  

O senhor Presidente referiu ainda que a previsão de inauguração será o primeiro trimestre de 2015. -------- 

Quanto à questão do Cais das Folsas Novas, o senhor Presidente informou que as obras foram 

recomeçadas. A conclusão será, previsivelmente, no final deste mês. -------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal propôs, que as reuniões ordinárias do órgão executivo do Município 

se realizem a partir de janeiro de 2015, nas 1ªs e 3ªs Quintas-Feiras de cada mês, com início às 09 horas e 

30 minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal. A presente deliberação deve ser publicitada por edital e deve constar em permanência no sítio 

da Internet deste Município. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de novembro de 2014, o qual acusa um 

saldo em dinheiro de 100.849,03 € (cem mil, oitocentos e quarenta e nove euros e três cêntimos). ---------- 

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

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

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

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

- O.P. nº. 2840 – F.G. Silva, Lda., no valor de 53.372,43 €, para pagamento do Auto de Medição nº 6 – 

“Construção Apoio a Arte Xávega na Praia do Areão”. Fatura nº 161. 

- O.P. nº. 2951 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 24.498,18 €, para pagamento 

do Auto nº 31 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2598. 

- O.P. nº. 2954 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 12.098,70 €, para pagamento 

do Auto nº 32 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2608 no valor de 26.338,00€ e Nota de 

Crédito nº 254 no valor de 14.239,30€. 
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- O.P. nº. 2958 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 50.574,46 €, para pagamento 

do Auto de medição de trabalhos de suprimentos de erros e omissões nº 10 – “Centro Escolar de Fonte 

de Angeão”. Fatura nº 2599. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 10 a 

30 de outubro de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida 

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

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

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

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

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

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE UPGRADE DO SOFTWARE LOGGERNET ------------------- 

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

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

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

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

direto - regime simplificado – para aquisição de “serviço de Upgrade do software LoggerNet”. ---------- 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE MOTORISTAS ------------------------- 

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

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

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

direto - regime simplificado – para aquisição de “serviço de Certificação de Motoristas”----------------- 

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS -------------------------------------------------------- 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 30 de outubro de 2014, que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios – Subprograma 2 

Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante designada por AKCV, é uma 

entidade com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, 

contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela AKCV – “Campeonato Nacional FPL e Gala de Combates” 

tem caráter pontual e que cumpriu o estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD; 

4. Que a referida “Gala de Combates” esteve prevista para 19 de julho de 2014, não se tendo 

realizado devido ao reduzido número de lutadores inscritos; 

5. A deliberação da Câmara Municipal de Vagos, na sua reunião de 4 de junho de 2014, 

atribuindo à AKCV o seguinte apoio para a atividade prevista para 19 de julho: 

 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico 

Apoio 

Financeiro 

AKCV 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal no dia 19 de julho de 2014, 

isenta do pagamento das devidas taxas de utilização; 

- Transporte de tatami para o local da gala e de volta ao local de origem; 

- Disponibilização de sistema de som e respetivo técnico. 

500,00€ 

  

6. Que o apoio financeiro atribuído foi pago no dia 17 de junho, de acordo com a informação 



 

 

Ata n.º 23/2014, de 05 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

fornecida pelo Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Nuno André, não tendo o mesmo sido 

devolvido na condição da realização da Gala de Combates até final do ano de 2014, como a 

AKCV agora se propõe a realizar; 

7. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

pontuais; 

8. Que relativamente ao apoio logístico solicitado, o Município de Vagos não dispõe de 

sistema de luzes nem de sistema de fumo e respetivos técnicos; 

9. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à AKCV – 

Associação de Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio: 

Nome 

Associação 
Apoio logístico 

Apoio 

Financeiro 

AKCV 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 5 e 6 de 

dezembro de 2014, isenta do pagamento das taxas de utilização; 

- Transporte de tatamis e ringue para o Pavilhão Municipal e de 

regresso aos locais de origem; 

- Disponibilização de sistema de som. 

--------- 

Vagos, 30 de outubro de 2014. Filipe Pedro, (Técnico Superior de Desporto)”; --------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2014: “À Reunião da C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico, designadamente: -------------- 

• Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 5 e 6 de dezembro de 2014, isenta do 

pagamento das taxas de utilização; 

• Transporte de tatamis e ringue para o Pavilhão Municipal e de regresso aos locais de origem; 

• Disponibilização de sistema de som. ------------------------------------------------------------------------ 

Deve o Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

7 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – BUSTOS – SALGUEIRO – NELIA JESUS GASPAR 

GONÇALVES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Exposição de Nélia Jesus Gaspar Gonçalves, residente na Rua do Sobreiro, Ed. Vinícius de 

Morais, bloco A – 2º Dtº - Bustos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de 

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

• Parecer do CUAJ (Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica), dr. Pedro Samagaio, de 20 de 

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

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de outubro de 2014. ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento solicitado, de acordo com o 

parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

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

8 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – BUSTOS – SALGUEIRO – ANA PAOLA DOS SANTOS LIMA --- 

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

• Exposição de Ana Paola dos Santos Lima, residente na Rua da Picada, n.º 47 - Bustos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de outubro de 2014; ------------------------------- 

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 20 de outubro de 2014; ------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de outubro de 2014. ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento solicitado, de acordo com o 

parecer jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

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

9 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS DE OFICINA – ESCALAS DE 

TURNOS PARA O ANO CIVIL DE 2015 – MUNICIPIO DE VAGOS ------------------------------------- 

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

• E-mail da Administração Regional de Saúde do Centro IP, Gabinete de Farmácia e do 

Medicamento, a enviar, para efeitos de parecer, as propostas de escalas de turnos do Município 

de Vagos a entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2015; --------------------------------------- 

• Parecer do DDGRHeFM, eng.º António Castro, de 27 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé 



 

 

Ata n.º 23/2014, de 05 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

Inseri a legislação referida na comunicação da ARS Centro, e que regula o HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS DE OFICINA, a saber: DL 53/2007, de 8 de março; DL 

7/2011, de 10 de janeiro; DL 172/2012, de 1 de agosto e Portaria 277/2012, de 12 de setembro. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria supra deve a Câmara Municipal dar parecer sobre 

as escalas de turnos das farmácias. Proponho que o assunto seja agendado para a próxima 

reunião da Câmara Municipal.”; ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável às propostas de escalas de turnos 

apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO NA VIA PÚBLICA – 

PROJETO “VIVER A 3ª IDADE” – ASAC/CHUVA D’AFETOS ------------------------------------------- 

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

• E-mail da Associação Social de Avelãs de Caminho, de 17 de outubro de 2014, solicitando 

autorização para ocupação de espaço na via pública; ----------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de outubro de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. ----------------------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

11 – MARIA DA CONCEIÇÃO VIDA BRANCO NOLASCO – PEDIDO DE REPARAÇÃO DE 

ESTRAGOS CAUSADOS POR INUNDAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS – SOZA ---------------------- 

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

• Exposição da senhora Maria da Conceição Vida Branco Nolasco, de 22 de outubro de 2014, 

solicitando o pedido de pagamento do valor das reparações necessárias a sanar os estragos 

causados pelas inundações na sua habitação; -------------------------------------------------------------- 
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• Informação do secretário do GAV, eng.º Bruno Rocha, de 28 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Exmª Sr.ª Vereadora Sara Caladé, 

Confirma-se que foram promovidos por parte do Município de Vagos, trabalhos de 

rebaixamento e correção de pendentes da estrada, consequência de várias reclamações 

apresentadas. Confirma-se ainda, que os danos reclamados, foram causados por deficiente 

escoamento dos órgãos de drenagem que existiam, causando inundações consecutivas na 

habitação em causa. Os valores reclamados, ajustam-se ao impacto dos danos causados”; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de outubro de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a exposição da senhora Maria da Conceição 

Vida Branco Nolasco e pagar o valor requerido. --------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

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

12 – CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO (CEI) E CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO +(CEI+) – 

PROPOSTA DE CANDIDATURA PARA VINTE ELEMENTOS --------------------------------------------------- 

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

• Informação da técnica superior de Ação Social, dr.ª Lina Ferreira, de 29 de outubro de 2014, que 

a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“Exma. Senhora Vereadora  

Dulcínia Sereno 

Assunto: Contratos Emprego Inserção (CEI) e Contratos Emprego Inserção + (CEI+) - 

Proposta de candidatura para vinte elementos. 

Os Contratos Emprego Inserção (CEI), que se destinam a pessoas que recebem subsídio de 

desemprego e os Contratos Emprego Inserção + (CEI+), que se destinam a beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção (RSI), reguladas pela (Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, 

alterada pelas Portarias n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-

H/2013, de 31 de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 

1573-A/2014, de 30 de janeiro (CEI) ou Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 131/2013, de 11 de setembro e 

regulado pelo Despacho Normativo n.º 18/2010, de 29 de junho) – (CEI+), são medidas de 
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incentivo à colocação no mercado de trabalho e que visam a integração laboral e social da 

população em situação de vulnerabilidade perante o mercado de emprego. 

A Câmara Municipal de Vagos apresentou candidatura a estas medidas, no ano de 2011, pelo 

período de 3 meses, para 4 beneficiários de RSI; no ano de 2012, pelo período de 11 meses e 

meio, para 12 beneficiários de Subsídio de Desemprego e para 4 beneficiário de RSI; no ano de 

2013, pelo período de 11 meses e meio, para 6 beneficiários do Subsídio de Desemprego e 10 

beneficiários de RSI. 

Da experiência colhida, nestes anos, a colaboração foi positiva para a Câmara e para os 

beneficiários que foram integrados nos projetos, como passo a expor: 

- A Câmara, através da colaboração destes beneficiários suprime as suas necessidades, de falta 

de recursos humanos, de forma célere e eficaz, nas áreas mais deficitárias, como a Educação, 

com a colocação de pessoas, para apoiar nas tarefas, que são do âmbito de atuação das 

auxiliares de ação educativa; e, também, nos Serviços de Limpeza e Higiene da Câmara 

Municipal, com a colocação de pessoas que possam apoiar na execução de tarefas de limpeza e 

arranjos dos espaços públicos, e, na área do Desporto, através da colocação de pessoas que 

possam apoiar na execução de tarefas de limpeza da Piscina, Pavilhão e Estádio Municipal. 

- Os munícipes, que são integrados nestes projetos, colhem benefícios a vários níveis, em 

primeiro lugar, passam a receber mensalmente uma remuneração que lhes garante a sua 

subsistência, em segundo lugar, podem realizar uma procura mais ativa de emprego, durante 

todo o período de execução do projeto, e, em terceiro lugar, promovem a sua integração e bem-

estar social, deixando de beneficiar de uma prestação social em casa, sem ocupação, e 

passando a ser úteis à comunidade onde estão inseridos. 

Pelo exposto, o S.A.S. em articulação com a Divisão de Educação, Desporto e Juventude e 

Divisão de Gestão de Infra-estruturas e de acordo com as orientações superiores, submeteu, à 

aprovação do IEFP, três candidaturas, duas na área da Educação, para beneficiários de 

Subsídio de Desemprego (CEI), no total de 15 elementos, e uma na área da Limpeza e 

Manutenção de Espaços Públicos, para beneficiários de Rendimento Social de Inserção (CEI+), 

no total de 5 elementos 

Estas candidaturas prevêm uma duração dos projetos de cerca de onze meses e meio. 

Nesta data já foram aprovadas, pelo IEFP, as duas candidaturas na área da Educação, para 15 

elementos. Os primeiros 5 elementos selecionados, já assinaram Contrato CEI e iniciaram a sua 

colaboração no dia 20 do corrente mês. 

Para um período de colaboração de cerca de onze meses e meio, a decorrer desde 

outubro/novembro de 2014 e terminando em Outubro/Novembro de 2015, integrando os 20 

elementos, prevê-se uma despesa estimada e atendendo aos seguintes encargos obrigatórios: 

Nos Contratos Emprego Inserção (CEI): 

- Bolsa de Ocupação (20% do IAS – Indexante dos Apoios Sociais – 419,22€): 15 elementos x 

83,84 euros/mês = 1.257,66 euros x 11 meses e meio = 14.463,09 euros: 
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- Seguros de Acidentes Pessoais: 15 elementos x 20,81 euros/mês = 312,15 euros x 11 meses e 

meio = 3.589,72 euros; 

- Subsídio de Refeição: 15 elementos x 4,27 euros/dia/elemento x 21 dias = 1.345,05 euros x 11 

meses e meio = 15.468,07 euros; 

- Subsídio de Transporte: relativamente a este item não apresento qualquer previsão de 

despesas porque, a atribuição deste subsídio depende do local onde os beneficiários irão 

prestar a sua colaboração e do local de residência dos mesmos. 

Nos Contratos Emprego Inserção+ (CEI+): 

- Bolsa de Ocupação (Valor do IAS – 419,22 euros): 5 elementos x 419,22 euros/mês = 2.096,10 

euros x 11 meses e meio = 24,105,15 euros. 

Relativamente a esta verba o IEFP comparticipará com um subsídio de 19.284,12 euros (valor 

estimado, porque estou a apresentar os valores de 11meses e meio e o projeto poderá englobar 

mais uns dias). 

- Seguros de Acidentes Pessoais: 5 elementos x 20,81 euros/mês = 104,05 euros x 11 meses e 

meio = 1.196,57 euros; 

- Subsídio de Refeição: 5 elementos x 4,27 euros/dia/elemento x 21 dias = 448,35 euros x 11 

meses e meio = 5.156,02 euros; 

- Subsídio de Transporte: relativamente a este item não apresento qualquer previsão de 

despesas, porque a atribuição deste subsídio depende do local onde os beneficiários irão 

prestar a sua colaboração e do local de residência dos mesmos. 

Valor total estimado para os três projetos: 63.978,62 euros. 

Vagos, 29 de outubro de 2014   

À Consideração Superior. Lina Ferreira (Técnica Superior de Serviço Social)”; ------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 29 de outubro de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de contratos de emprego inserção 

(CEI) e contratos de emprego inserção + (CEI+) -------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação e compromisso. ----------------------------- 

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

13 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO – PROPOSTA ------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Minuta do Protocolo de Colaboração para a implementação do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico de Fonte de Angeão, ano 

letivo 2014/2015, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação Betel; --------------------- 

• Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 08 de agosto de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Considerando que a Câmara Municipal de Vagos é a entidade executora do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições no 1.º Ciclo do Ensino Básico e que a mesma 

conta com a colaboração das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do 

concelho para a implementação do referido programa, uma vez que aquelas instituições 

possuem as condições necessárias à confeção e ao serviço das refeições. 

Considerando que as IPSS do Concelho se disponibilizaram a colaborar com o Município na 

implementação do Programa referido, através da criação de uma entidade que confecionará e 

fornecerá as refeições aos alunos da escola básica supra referida. 

Face ao exposto propõe-se que se remeta o protocolo de parceria, em anexo, à reunião de 

Câmara Municipal para aprovação, autorizando o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal 

a outorgá-lo em representação do Município. 

O Técnico Superior, (Bruno Marques)”; ------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2014: “À Reunião da C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -- 

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

14 – PAGAMENTO DA TAXA MENSAL DE UTILIZAÇÃO DE 1 (UM) GINÁSIO NO 

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL AO UTILIZADOR SÉRGIO JACINTO – PROPOSTA 

DE ISENÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Informação do Serviço de Desporto e Juventude, da DEDJ, de 30 de outubro de 2014, que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Proposta de Isenção do pagamento da taxa mensal de utilização de 1 ginásio no 

Pavilhão Desportivo Municipal ao utilizador Sérgio Jacinto 

Considerando: 

1. Que o Sr. Sérgio Jacinto é um utente regular do Complexo Desportivo Municipal de 
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Vagos, com autorização de utilização do Ginásio A do Pavilhão Desportivo 

Municipal de Vagos válida até 31 de julho de 2015; 

2. Que o referido utilizador leciona 2 aulas de Karaté semanais, pagando a “taxa mensal 

de utilização – 2 utilizações por semana de 1 hora cada; aluguer do ginásio”; 

3. Que o utilizador tem sido exemplar no cumprimento do disposto no Regulamento de 

funcionamento e de utilização do Complexo Desportivo Municipal de Vagos; 

4. O histórico de colaborações em regime de voluntariado do Sr. Sérgio Jacinto na 

realização de atividades promovidas pelo Município de Vagos, a última das quais nos 

dias 16 e 17 de outubro, com alunos do 1º CEB do Centro Escolar de Fonte de 

Angeão; 

5. Que, quer na sua atividade regular quer nas colaborações em eventos do Município, o 

Sr. Sérgio Jacinto promove o desporto e a atividade física, contribuindo para o 

desenvolvimento e promoção do Karaté no concelho de Vagos; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido isentar o Sr. Sérgio Jacinto 

do pagamento da devida taxa de utilização referida no ponto 2 desta informação, pelo período 

de um mês, como reconhecimento do trabalho realizado em colaboração com o Município de 

Vagos. O valor da isenção proposta é de 42.32€ (56.43€ x 25% de desconto para Munícipes). 

Vagos, 30 de outubro de 2014. Filipe Pedro, (Técnico Superior de Desporto)”; --------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2014: “À Reunião da C.M.”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o senhor Sérgio Jacinto do pagamento de taxa 

de utilização, pelo período de 1 (um) mês. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Desporto, da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

15 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 

100% - ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – MIGUEL BULÁRIO FERREIRA E CÁTIA 

BULÁRIO FERREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Pedido de comparticipação de Passe Escolar a 100% - Ensino Secundário, apresentado pela 

senhora Helena Maria da Conceição Bulário Ferreira, (mãe dos alunos acima referidos), com 

residência em Juncal – Covão do Lobo, em 07 de outubro de 2014; ----------------------------------- 

• Certidão comprovativa de matrícula, de 30 de setembro de 2014; -------------------------------------- 

• Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de outubro de 2014, onde propõe “o pagamento do 

passe escolar a 100%, pela Câmara Municipal, de forma a permitir aos dois alunos a 
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frequência regular da escola e a conclusão do 12º ano. Período do Apoio: outubro de 2014 a 

julho de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2014: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de comparticipação apresentada pelo 

Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 29,70 euros x 2 alunos = cerca de 59,40 euros/mês 

(dependendo do número de dias úteis no mês). ----------------------------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------ 

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

16 – + ABRAÇO AVEIRO – SEMANA EUROPEIA DOS TESTES DE HIV – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO/ISENÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• E-mail da Associação Abraço – Associação de Apoio a Pessoas com VIH/Sida, de 20 de outubro 

de 2014, solicitando autorização/isenção, para uma intervenção do Projecto + ABRAÇO 

AVEIRO, no dia 21 de novembro de 2014, na zona escolar de Vagos e a isenção do pagamento 

de taxas para a prática desta atividade; --------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, sem data, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Exmª Srª Vereadora da CMV 

Analisados os documentos constata-se que a requerente é uma IPSS. Assim, nos termos da 

alínea e) do n.º 1 do art. 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município 

de Vagos a entidade em apreço está isenta do pagamento de taxas.”, --------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de outubro de 2014: “ À UAJ. 

Proceda-se ao cálculo do valor das taxas em causa. À Reunião da C.M.”. --------------------------- 

• Informação da Coordenadora Técnica, Graça Pimentel, de 31 de outubro de 2014: “Exmª 

Vereadora. As taxas são na importância de 129,66 € (cento e vinte e nove euros e sessenta e seis 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. ----------------------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO/RECEÇÃO/ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL – PROCº 6.2.2 – E03/2007 – RECEÇÃO DEFINITIVA ----------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, de 07 de maio de 2014, requerendo a 

libertação da caução; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da DPP, de 06 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Findo o prazo de garantia da obra em epígrafe, foi a vistoria em causa pedida pelo 

Empreiteiro para o efeito de recepção definitiva e cancelamento de cauções. A mesma foi 

realizada no passado dia 29 de Setembro, tendo-se verificado estar a obra em condições de 

ser recebida e se aceitou e declarou poder a mesma ser definitivamente aceite. 

2. Junta-se em anexo o Auto de Receção Definitiva da empreitada em epígrafe, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior. É o que me cumpre informar. Á consideração 

superior. O técnico superior, André Nunes”; --------------------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva, de 29 de setembro de 2014, subscrita pelo representante do dono de 

obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e pelo representante da entidade executante, eng.º 

Filipe José Petronilho Magueta; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 13 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode a obra em questão ser recebida definitivamente face ao teor 

do Auto que se anexa.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de outubro de 2014: “À Reunião da 

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

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

• Homologar o Auto de Receção Definitiva; ----------------------------------------------------------------- 

• Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. --- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº DEU – E01/2010 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA PARCIAL --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Receção Provisória Parcial, de 10 de outubro de 2014, subscrita pelo representante do 

dono de obra, arq. Pedro Jorge Pousa Ruano de Castro e pelo representante da entidade 

executante, eng.º Daniel dos Santos Alferes; -------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 14 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

“Sra Vereadora Sara Caladé: Relativamente ao assunto em epígrafe há a informar que pode o 

Dono de Obra receber a obra provisória e parcialmente nos termos e condições referidas no 

Auto que se anexa.”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de outubro de 2014: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória Parcial, de 

acordo com o parecer técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – LICINIO COSTA PACHECO E MANUEL DA COSTA DAS NEVES ABREU – PROC.º 08/90 

– GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA DA BOA HORA – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO – 

ALVARÁ 13/90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº 7464/14, de 05 de setembro de 2014, solicitando alteração das áreas de 

implantação e construção; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da DPP, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Exm. Sr. CDPP 

1. A alteração apresentada ao loteamento versa apenas alterações nas manchas de 

implantação/construção dos lotes já constituídos, não incidindo na configuração dos 

mesmos. Assim, salvo melhor opinião jurídica, entende-se que a análise da proposta se 
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restringe apenas e somente à verificação da conformidade das alterações, agora propostas, 

com normas legais atualmente em vigor, não obrigando à reconfiguração dos lotes, quer 

por via da divisão física originada pela passagem da Rua de Alta Tensão quer pela 

existência de uma área de RAN que atualmente integra os dois lotes constituídos (lado 

nascente da área do loteamento que vai para além dos cerca de 50m da estrada de Alta 

Tensão). 

2. Sem prejuízo de parecer jurídico relativo ao ponto anterior, o agravamento dos parâmetros 

do loteamento por via da alteração agora apresentada tem enquadramento no Regime de 

edificabilidade definido no PDM em vigor para a área. (Edília Pena)”; ------------------------ 

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 15 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Ex.ma Sr.ª C.D.G.U. 

Concordo com a informação técnica do Planeamento de 11/9/2014, devendo dar-se andamento 

ao processo, sem prejuízo de poder questionar-se os requerentes sobre a possibilidade de 

ampliarem o número de lotes. P. Samagaio.”; ------------------------------------------------------------ 

• Informação da DGU, 16 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1 – Face ao parecer jurídico de 15/09/2014, deverão questionar-se os requerentes do presente 

processo, quanto à possibilidade o aumento do nº de lotes na presente alteração. 

2 – No que se prende com a alteração ao loteamento apresentada em 05/09/2014, mantém-se o 

exposto nos pontos 1 e 2 da informação anterior, não se vendo inconveniente na mesma. 

À consideração superior. Manuel Tavares”; -------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 16 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Ex.ma Sr.ª Vereadora engª Sara: Concordo com a informação prestada. Deverá dar-se 

cumprimento ao ponto 1, se superiormente se entender.”. ---------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Questionado o requerente por intermédio do Sr. Carlos Augusto Francisco quanto à 

possibilidade do aumento de nº de lotes, de acordo c/ proposta indicativa do Planeamento, foi-

nos transmitido não haver interesse nessa alteração. Assim, na sequência do parecer jurídico, 

bem como da informação do Planeamento de 11.09.2014 (ponto 2), remete-se à Reunião da CM 

para aprovação da alteração apresentada.”. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração apresentada, de acordo com os 

pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – MARIO LUIS DA ROCHA – PROC.º 110/14 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Mário Luís Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de 

setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 399, da freguesia 

de Vagos e Santo António; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•  Informação da técnica superior, dr.ª Edilia Pena, de 06 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Exm. Sr. CDPP 

No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte: 

1 – De acordo com o levantamento apresentado o terreno está, no âmbito do Plano de 

Urbanização de Vagos, parcialmente inserido em solo urbano (maior parte da área) em Zonas 

de Expansão de Baixa Densidade de Vagos (ZEBD) e parcialmente em solo rural em Zonas de 

Uso Agrícola sendo nesta área simultaneamente Reserva Agrícola Nacional – RAN. 

2 – No que respeita a documentos relativos à propriedade do terreno, no processo consta 

apenas certidão das finanças. 

3 – As ZEBD de Vagos admitem edificabilidade, sendo a área mínima de lote 500 m2, o número 

máximo de dois pisos, com os parâmetros de edificabilidade regulados no artigo 37.º do PU de 

Vagos. Atendendo à pequena dimensão da área afeta a RAN não é possível o seu fracionamento. 

Verifica-se ainda que a parcela confina com o Estudo-Prévio que efetua a ligação da Avenida 

João Grave à EN 109, pelo que quando o projeto da via for executado poderá haver necessidade 

de ajustar a respetiva frente. Constata-se ainda que a parte agrícola do terreno é atualmente 

relativamente homogénea à totalidade da parcela, configurando uma possível utilização por 

mais que um “utilizador”, pelo que se deixa à consideração superior a pertinência da 

compropriedade requerida.”; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, Arq. Pedro Castro, de 06 de outubro de 2014, que a seguir de transcreve: ------ 

“Concordo c/ a informação. À atenção da Srª CDGU.”; ------------------------------------------------ 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 08 de outubro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“À Srª Vereadora Engª Sara: À consideração superior, face à informação prestada.”; ------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de outubro de 2014:“À Reunião de 

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

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

sito em Vagos, a confrontar a norte com Manuel Santos Regalado, a sul e a nascente com caminho e a 
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poente com Algina Oliveira Maia, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo 

António sob o artigo n.º 399. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – JOSÉ JOAQUIM VIEIRA – PROC.º 123/14 – GAFANHA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA-HORA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de José Joaquim Vieira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 de 

outubro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 3166-P; -------------- 

•  Informação da técnica superior, dr.ª Edilia Pena, de 15 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Exm. Sr. CDPP 

No seguimento do solicitado cumpre-me informar o seguinte: 

1 – O terreno identificado nas peças desenhadas localiza-se, no âmbito da 1ª Revisão do Plano 

Diretor Municipal (PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços Florestais 

Afetos à Produção (lado poente, com frente para a Rua de Alta Tensão) e parcialmente em 

Espaços Florestais Afetos à Conservação (lado nascente, com frente para a Rua Florestal). A 

área está fora de perímetro urbano e cumulativamente com as categorias de solo referidas está 

ainda totalmente integrada em Reserva Ecológica Nacional, pelo que se submete ao disposto no 

regime jurídico da respetiva reserva. Está parcialmente integrado (lado poente) em Áreas 

urbanas de Génese ilegal (AUGI) e na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 4, para 

a qual está prevista a elaboração de um plano de urbanização (cuja abertura de procedimento 

já foi iniciada). 

2 – No referido terreno, na frente poente, existe uma moradia com proc. n.º 449/88, em nome de 

António Jorge Santos Silva, tendo o requerente José Joaquim Vieira autorizado o pedido de 

pretensão de edificação no mesmo. 

3 – Sem prejuízo da interdição de operação de loteamento para a área em causa, tendo em 

conta a dimensão e profundidade do terreno bem como o facto de possuir frente para dois 

arruamentos, entende-se que é suscetível o mesmo servir mais que um utilizador, pelo que se 

deixa à consideração superior a compropriedade requerida.”; ---------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, Arq. Pedro Castro, de 16 de outubro de 2014, que a seguir de transcreve: ------ 

“Concordo c/ a informação. À atenção da Srª CDGU.”; ------------------------------------------------ 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 16 de outubro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“À Srª Vereadora Engª Sara.”; ------------------------------------------------------------------------------ 
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• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de outubro de 2014:“À Reunião de 

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

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

prédio: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artigo urbano com a área de 7457,00 m2, sito na Gafanha da Vagueira, inscrito na matriz predial sob o 

n.º 3166-P e descrito na Conservatória de Registo Predial de Vagos sob o n.º 2586/20140904, com as 

seguintes confrontações: norte - Abílio de Jesus Simões, sul - José Ferreira Pimentel, nascente - Estrada 

Florestal, poente - Estrada de Alta Tensão”. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – MANUEL AUGUSTO SILVA BARREIRA – COVÃO DO LOBO – ALTERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO 62/76 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento nº 3621, de 23 de abril de 2014, apresentando memoria descritiva para o processo 

de alteração ao loteamento n.º 62/76; ----------------------------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, de 22 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1 – As construções representadas nas peças desenhadas do loteamento (em anexo à esc. 1/1000) 

cumprem os parâmetros do PDM. 

2 – Caso existam construções não licenciadas nos lotes, deverão ser apresentados os respectivos 

projectos de licenciamento/legalização. 

À consideração superior. Manuel Tavares”; -------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 23 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

“Ex.ma Sr.ª Vereadora engª Sara: Os elementos agora apresentados (memória descritiva das 

alterações) complementam os anteriormente dirigidos a V.Exª em 10/3/14, dando cumprimento à 

deliberação da Exmª C.M. de 6/11/13. (ver informação anexa do sr. Arq. de 22/5/14). Deverá 

notificar-se do ponto 2 da referida informação.”; -------------------------------------------------------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de outubro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “À Reunião da CM, no seguimento da deliberação de 06.11.2013, para aprovação da alteração 

ao loteamento nº 62/76.”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento nº 62/76, de acordo 

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Paula Cristina 

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

quarenta e oito minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 


