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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2014, de 17 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de dezembro de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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. João Paulo de 

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

Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela 

Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do senhor Vereador 

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, por motivos profissionais.. -------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal: 

•  Para questionar sobre a autorização e concordância da alteração da ordem do dia sendo substituído 

o ponto A.5.1. , o que por unanimidade foi aceite. Ficou também estipulado que seria enviado um 

mail a todo o executivo incluindo o senhor Vereador eng.º Mário Martins, que se encontra ausente, 

a dar conhecimento desta alteração e onde todos comunicarão por escrito e via mail ter tomado 

conhecimento e aceite; 

• Sobre a informação que ficou de fornecer à senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu pediu desculpas 

mas fica para a próxima reunião; 
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• Para entregar ao órgão executivo “Declaração de Rendimentos, Património e Cargos Sociais dos 

Titulares de Cargos Políticos e Equiparados” 

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

A senhora Vereadora drª Maria do Céu questionou o seguinte: 

• Quantos trabalhadores têm a Câmara Municipal de Vagos neste momento? A quantas pessoas a 

Câmara Municipal paga? 

O senhor Presidente da Câmara prestou os dois esclarecimentos possíveis, remetendo para uma próxima 

reunião a informação detalhada. No entanto adiantou que serão cerca de 178 funcionários, mais os 

contratados (cerca de 20/21). No entanto irá dar resposta concreta na próxima reunião. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 21, 22 e 23, de 15 e 31 de outubro e 05 de novembro de 2014, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de dezembro de 2014, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 359.624,15€ (trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro euros e  quinze 

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

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

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

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

- O.P. nº. 3374 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda.., no valor de 65.473,91 €, para pagamento 

de 50% do Auto de medição nº 3 – “Acessos ao Estádio Municipal”. Fatura nº 140379. 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 14 

de novembro a 10 de dezembro e da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 28 de novembro a 10 de 

dezembro, ambos do ano 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 ANIMAÇÃO DE NATAL ------------------------------------------ 

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 animação de Natal. ------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.2. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VAGOS -------------------------------------------- 

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

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

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Estado de 2014, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

Céu Marques e eng.º João Domingues, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – 

para aquisição de serviço de assistente operacional para limpeza e conservação do cemitério municipal 

de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5.3. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA OS EDIFICIOS MUNICIPAIS 

(ARMAZEM, MERCADO E MERCADO DO PEIXE NA VAGUEIRA) -----------------------------------

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

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

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

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto – regime 

simplificado – para aquisição de serviço de desratização para os edifícios municipais (armazém, 

mercado e mercado do peixe na Vagueira). ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5.4. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (PARECERES E VISTORIAS), PARA EFEITOS 

DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE POSTO DE COMBUSTIVEL -------------------------------------- 
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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 serviços técnicos (pareceres e vistorias), para efeitos de 

renovação de licença de posto de combustível. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. GRECAS – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia, tendo ficado 

decidido agendar uma reunião com o representante do GRECAS, o senhor Presidente da Câmara, um dos 

senhores Vereadores representantes do CDS, o representante do PS, senhor Vereador eng.º Mário Martins 

e o técnico de Desporto deste Município. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão o Sector de Desporto e Juventude da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

6.2  – SOCIEDADE COLUMBÓFILIA DE SOZA  -------------------------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 26 de novembro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios do 

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 
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Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Sociedade Columbófila 

de Soza, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

Relatório Final | Sociedade Columbófila da Soza 

   

1.1. 
Atletas 

Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 32 atletas | Competições Nacionais, várias disciplinas – 320.00€  

 

Sub-total: 320,00€ 

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram contabilizados: 

� 17 atletas com idade superior a 55 anos - 68.00€ 

 

Sub-total: 68.00€ 

   

1.3. 
Recursos 

Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram contabilizados: 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

  

Sub-total: 200.00€ 

   

1.4. 

Representativi

dade do 

Concelho  

N De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram contabilizadas 

as seguintes equipas/atletas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

� 1 Equipa | Columbofilia: nível Nacional | Divisão Única/Última – 1 000.00€ 

 

1.5. 
Valor Final 

Atribuído 
Total:  1 588,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

• Informação de compromisso nº 5029, no valor de 1.588,00 € (mil quinhentos e oitenta e oito 

euros), para o ano em curso;---------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de dezembro de 2014: “À D.F., para 

cabimentação e posterior envio para a Reunião da C.M.”. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.588,00 € (mil quinhentos 

e oitenta e oito euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.3 – SOLUÇÕES D`AVENTURA – ASSOCIAÇÃO TODO TERRENO DE VAGOS ------------------ 

Presentes: 

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 26 de novembro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios do 

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Soluções d’Aventura – 

Associação Todo-o-Terreno de Vagos, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

Relatório Final | Soluções D’Aventura – Associação todo-o-terreno de Vagos 

   

1.1. 

Atletas 

Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 2 atletas | Campeonato Nacional de Baja – 1 080.00€  

Sub-total: 1 080,00€ 

   

1.2. 

Recursos 

Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram contabilizados: 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

Sub-total: 200.00€ 

   

1.3. 

Valor Final 

Atribuído 

Total:  1 280,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso nº 5029, no valor de 1.280,00 € (mil duzentos e oitenta euros);------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de dezembro de 2014: “À D.F., para 

cabimentação e posterior envio para a Reunião da C.M.”. --------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.280,00 € (mil duzentos 

e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6.4 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE --------------------------------------------- 

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

• Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 11 de dezembro de 2014, que a 

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

“Considerando: 

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

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios do 

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do PMAAD; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Associação Desportiva 

e Cultural Sosense, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 

Relatório Final | ADC Sosense 

   

1.1. 
Atletas 

Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 22 atletas | Futebol seniores masculinos – 2 409.44€  

� taxa de filiação do clube e da equipa | Futebol seniores masculinos – 425.00€ 

� 18 atletas | Judo ≤ 14 anos – 450, 00€ 

� 4 atletas | Judo > 14 anos – 140,00€ 

� 6 atletas | Ciclismo BTT seniores masculinos 258,00€ 

� filiação de dirigente Ciclismo para todos – 20,00€ 

Sub-total: 3 702,44€ 

   

1.2. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

� 2 treinadores de Grau I – 200.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€  

Sub-total: 400.00€ 

   

1.3. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futebol seniores masculinos – 1 275.00€  

Sub-total: 1 275.00€ 



 
 

Ata n.º 26/2014, de 17 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 
1.4. 

Representatividade 

do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 

� 1 equipa | Futebol seniores masculinos: nível Distrital | 2ª divisão/Última – 

1 000.00€  

� 1 equipa | Judo Formação: nível Distrital | Divisão Única – 100,00€ 

� 1 equipa | Ciclismo BTT seniores masculinos: nível Distrital | Divisão Única 

– 500,00€ 

Sub-total: 1 600.00€ 

   

1.5. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 6 977, 44€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

• Informação de compromisso nº 5035, no valor de 1.000,00 € (mil euros), para o ano em curso, e 

5.977,44 € (cinco mil, novecentos e setenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), para 

exercícios futuros; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de dezembro de 2014: “À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 6.977,44 (seis mil 

novecentos e setenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------- 

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

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

7 - ACIDENTE DE VIAÇÃO – GAFANHA DA BOA HORA - RUI MANUEL SILVA MAGUETA 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

8 - PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PISCINA MUNICIPAL AO 

UTILIZADOR JOANA FILIPA JORGE PINHO – PROPOSTA DE ISENÇÃO ------------------------

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

• Informação do técnico superior, dr. Pedro Filipe, de 10 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve:  “Considerando: 

1. Que aquando da inscrição da aluna em epígrafe na Piscina Municipal de Vagos (PMV) e da entrega 
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do atestado médico de incapacidade multiuso, a Encarregada de Educação da utente informou que 

estava a realizar um esforço considerável no sentido de manter a frequência das aulas de Natação na 

PMV por parte da sua educanda, por tal ser muito importante para a sua filha; 

2. Que posteriormente solicitei a colaboração do Serviço de Ação Social do Município de Vagos no 

sentido de analisarmos o contexto da aluna e do seu agregado familiar com vista a uma possível 

isenção (total/parcial) do pagamento da mensalidade da utente, dada a importância da continuidade 

da prática de natação por parte da utente; 

3. A informação do Serviço de Ação Social do Município de Vagos datada de 9 de dezembro de 2014, 

com a qual concordo;  

4. Que o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de Vagos 

prevê no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que, “excepcionalmente e sempre que hajam razões que o 

justifiquem, a Câmara Municipal de Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do 

pagamento das taxas aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro”; 

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de conceder à utente Joana Filipa Jorge 

Pinho uma isenção total do pagamento da mensalidade das aulas de Natação, até final do ano de 2015, 

conforme proposto pelo Serviço de Ação Social, perfazendo um valor total previsto de 190,05€. Em julho 

de 2015 e caso pretenda manter a frequência das aulas na próxima época desportiva, a utente deverá 

proceder ao pagamento da taxa de renovação da inscrição no Complexo Desportivo Municipal para a 

época 2015/2016, no valor de 5,03€, verba destinada ao pagamento do seguro desportivo obrigatório.” 

• Informação das técnicas superiores de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira e dr.ª Vera Martins, de 09 

de dezembro de 2014, onde propõem: “que a aluna seja isentada da mensalidade prevista para a 

prática de natação, na Piscina de Municipal de Vagos, até ao final de 2015.”----------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de dezembro de 2014: “À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, isentar o pagamento da mensalidade das aulas de natação 

até ao final do ano 2015 à utente Joana Filipa Jorge Pinho. ----------------------------------------------Deve o 

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

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

9 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – LILIANA PATRICIA SANTOS 

SILVA – VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Liliana Patrícia Santos e Silva, de 03 de dezembro de 2014, a solicitar apoio 

para o pagamento de renda de casa; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação das técnicas superiores de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira e dr.ª Vera Martins, de 

 11 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve:  
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“De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 3.º (apoio para arrendamento de habitação) e alíneas 

a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há mais de um ano no concelho e rendimento per capita inferior 

a 40% do Salário Mínimo Nacional) do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos (RMAAESD), no que se refere ao assunto em epígrafe e a fim de dar cumprimento ao 

exigido no Artigo 5º e 6º do mesmo Regulamento, anexo os documentos obrigatórios e a Informação Social 

respeitante ao agregado dos requerentes. 

Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar um rendimento 

mensal per capita (86.42€ - o valor apurado tem em conta as despesas apresentadas na declaração de IRS) 

muito inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional (202€), entendemos que se justifica o apoio temporário 

ao agregado familiar em causa. 

Atendendo á situação atual da família, pela situação de desemprego da requerente e o valor do subsídio 

de desemprego recebido (419.22 Euros mensais), verificamos um agravamento das condições económicas. 

Atualmente e desde setembro de 2014 os rendimentos que aufere não são suficientes para fazer face ao 

pagamento da renda de casa que implica um gasto mensal de 300 Euros. 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de 75% do valor pago 

mensalmente para a renda de casa, ou seja 225.00 euros de subsídio mensal, durante um período de doze 

(12) meses, o que perfaz um apoio de 2.700.00 euros no total. 

Este apoio mensal poderá ser pago à requerente, mediante a apresentação do recibo de pagamento da 

renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  

Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado a requerente ser portadora de doença 

oncológica, não se propõe que a mesma preste serviço voluntário para a Câmara Municipal. “ 

 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de dezembro de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de (12) doze 

meses, sendo o valor mensal de 225,00 € (duzentos e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio de 

2.700,00 € (dois mil e setecentos euros) no total. -------------------------------------------------------------------- 

Devem a Divisão Financeira e a técnica superior de serviço social, dr.ª Lina Ferreira, proceder em 

conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------- 

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

10 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – LAMEIRO DO MAR – GRAÇA MARIA SIMÕES FERREIRA -- 

O presente ponto foi retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Apoio aos Vereadores, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11 – FUNDO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO CONCELHO -------------------------- 

Presentes: 

• Informação do técnico superior, dr.º Bruno Marques, de 28 de outubro de 2014, que a seguir 

se transcreve: 

 “Considerando que, este ano letivo, a Câmara Municipal de Vagos procedeu à aquisição dos materiais 

para funcionamento administrativo e pedagógico das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e dos 

estabelecimentos da Educação Pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Vagos, através da abertura de 

procedimentos de aquisição, procedendo os estabelecimentos de ensino ao levantamento desses materiais 

na Câmara Municipal. 

Considerando, ainda, que existem materiais utilizados apenas em atividades muito específicas e pontuais 

(p. ex. natal e carnaval), e em quantidades muito reduzidas que não justificam, por esse motivo, a abertura 

de um procedimento para o fornecimento desses materiais. 

Face ao exposto, propõe-se: 

1. Que se aprove a criação de um fundo para despesas pontuais dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, constituído através da atribuição de uma 

verba de 3,00 € por aluno, sendo atualmente um total de 1156 alunos, o que perfaz um valor total 

de 3468,00 € (três mil, quatrocentos e sessenta e oito euros). 

2. A disponibilidade do fundo, de maneira a agilizar os procedimentos e permitir maior flexibilidade 

aos docentes, será operacionalizada da seguinte forma: 

a. O reembolso das despesas efetuadas será feito contra a apresentação de documentos de 

despesa, acompanhados por uma nota de despesa a disponibilizar por esta Câmara 

Municipal; 

 b.   A justificação da despesa deve ser feita, obrigatoriamente pelo professor, na nota de 

despesa que acompanha os documentos contabilísticos.” 

• Parecer do CDF, dr. Nuno André, de 31 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Concordo com a metodologia”; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de dezembro de 2014: “À Reunião da C.M.”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação do referido fundo para despesas 

pontuais dos estabelecimentos de educação pré-escolar e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, no valor 

de 3.468,00€ (três mil quatrocentos e sessenta e oito euros). ------------------------------------------------ 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Requerimento da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com o registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 05 de dezembro de 2014, a solicitar a isenção de pagamento 

de taxas”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação da CT, senhora Paula Camarneiro, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “Exma Senhora Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: Relativamente ao processo 

e assunto supra mencionado, informo V. Exª. que as taxas a aplicarão presente procedimento, nos 

termos do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos, serão: 

                                                - Taxa de apreciação de pedido ……………….56,92€ 

                                                - Taxa de emissão de alvará ………………….136,96€ 

                                                                                                       Total ….….193,88€ 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Sra. Vereadora Eng.ª Sara: Concordo. Mais informo que tendo sido solicitada a isenção do pagamento 

das taxas devidas à apreciação do pedido e à emissão do titulo de autorização de utilização, deverá a 

Exma. C.M. pronunciar-se face ao disposto no art.10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 

Receitas, publicado em 9/8/13, na 2ª série DR nº 153. À consideração superior.” ----------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: «À reunião da CM.». --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

13 – ASSOCIAÇÃO DIFERENTES E ESPECIAIS – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO ---- 

Presentes: 

• Requerimento da Associação Diferentes e Especiais, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 10 de dezembro de 2014, solicitando a isenção do pagamento de taxas de baile a 

realizar no dia 14 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------ 
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• Informação da CT, senhora Graça Pimentel, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve:” Ex.ª Sr.ª Vereadora, trata-se de uma IPSS o pedido de isenção de taxas enquadra-se 

na alínea e) do nº 1 do artigo 10º do reg. e  tabela de taxas e outras receitas do Município de 

Vagos. È o que me cumpre informar.” ---------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de dezembro de 2014: “Deferido. À 

R.C. para ratificação” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé que isenta do pagamento de taxas.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

14 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CANTO DA SEREIA – PRAIA 

DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento, datado de 04 de novembro de 2014, de Gaspar Jorge Ferreira Gravato, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Canto da Sereia», sito na Praia da 

Vagueira, seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Às sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2014, das 

02H00M às 04H00M. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

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

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

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

15 - ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – PICA PAU – PRAIA DA 

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

Presente requerimento, datado de 13 de novembro de 2014, de Pedro Infante Silva Filipe, solicitando que 

o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Pica Pau», sito na Praia da Vagueira, 

seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, para o ano 2015, das 10H00M às 

04H00M. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

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

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

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

16 - ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFÉ OLIVEIRA – CHOCA 

DO MAR - CALVÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente requerimento, datado de 01 de outubro de 2014, de Armando de Oliveira, solicitando que o horário 

de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Oliveira», sito em Calvão, seja: ---- 

• Às sextas-feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2014, das 

02H00M às 04H00M. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCESSO 

Nº E05/2013 - AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA ----------------------------------------- 

Presentes: 

• Auto de receção provisória de 17 de outubro de 2014; 

• Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 17 de outubro de 2014, que a seguir se 

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

1. Foi hoje efectuada a vistoria para efeitos de recepção provisória da obra em epígrafe, pelo 

que se junta em anexo o Auto de Receção Provisória da empreitada em epígrafe, a fim de ser 

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

superior.” --------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP arq. Pedro Castro, de 24 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono da Obra receber provisoriamente a obra face ao conteúdo 

do Auto que se anexa.” --------------------------------------------------------------------------------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de dezembro de 2014: “ À Reunião da  

C.M.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------- 

• Homologar o Auto de Receção Provisória. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA –  PROCESSO Nº 06/2008  – AUTO 

VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Requerimento da empresa Paulista Construtora, com o registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 26 de maio de 2014, a solicitar a receção definitiva das” Obras de Urbanização da Praia da 

Vagueira”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de receção definitiva de 26 de novembro de 2014; ------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP arq. Pedro Castro, de 27 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Pode o Dono da Obra receber a obra a título definitivo face ao conteúdo do auto que se anexa.” 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de dezembro de 2014:  “ À Reunião da 

C.M. para aprovação.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------- 

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

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

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

3 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XAVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – REALIZAÇÃO 

DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------- 

Presentes: 

• Informação do técnico superior, engº André Nunes, de 26 de novembro de 2014, que a seguir se  

transcreve:  

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

1. No seguimento da comunicação proveniente da SCARP, datada de 24 de Setembro de 

2014 e refª 115/2014-CP, com registo de entrada de 26 de Setembro de 2014 que se 
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encontra em anexo, efectuou-se na presente data a vistoria para a liberação parcial das 

cauções, conforme disposto no nº2 do artigo 4ºdo DL 190/2012 de 22 de agosto. 

2. Na mesma verificou-se a inexistência de defeitos da obra de responsabilidade do 

empreiteiro, salvo algumas tábuas (cinco) do revestimento exterior que se encontram 

arrancadas – e que o empreiteiro prontamente referiu que as colocaria de novo fixadas 

no devido lugar -, pelo que se considera esta situação pouco relevante e não justifica a 

não liberação da caução. 

3. Desta forma, foi produzido o respectivo auto de vistoria para efeitos de liberação de 

caução da empreitada em epígrafe, que se encontra em anexo, a fim de ser submetido a 

apreciação/deliberação superior. 

4. Caso superiormente seja autorizado, pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% 

do valor da caução, nos termos do artigo 3º, ponto 1, do DL nº 190/2012 de 22 de 

agosto.” 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 27 de novembro de 2014, que a seguir se transcreve: “Sra 

Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono da Obra proceder à liberação de 30% do valor total de 

caução face ao conteúdo do auto de vistoria que se anexa.” ---------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de dezembro de 2014:  “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: 

• Autorizar a liberação da caução indicada; ------------------------------------------------------------ 

• Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – “PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA NA VIA PÚBLICA 3 – PST 3” – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------- 

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

• Plano de Sinalização Temporário, de 03 de dezembro de 2014; ---------------------------------------- 
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• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 04 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PST3 nas condições impostas pela CSO. A 

decisão deverá ser comunicada aos interessados ( CSO +Fiscalização+ Empreiteiro)”. ---------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de dezembro de 2014: “Aprovado o 

presente PST3, conforme validação da CSO. À Reunião da CM para ratificar”. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

5 – EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DA EM595 – AUTO DE SUSPENSÃO DE OBRA E AUTO 

RECOMEÇO DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS ------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Auto de Suspensão e Auto de Recomeço de Execução de Trabalhos, de 05 de dezembro de 2014; 

• Informação da fiscalização, engº André Nunes e senhor Arcanjo Martins, de 05 de dezembro de 

2014, que a seguir se transcreve:  

1. “É presente em anexo comunicação da entidade executante, empresa PAVIAZEMÉIS, 

apresentada via email, datado de 13 de Novembro de 2014, com registo de entrada nº11105, 

datado de 24 de Novembro de 2014, um pedido de suspensão de trabalhos em obra pelo prazo de 

15 dias, por sua iniciativa, por motivo de falta de condições de segurança em obra. 

2. Relativamente ao pedido formulado, considera a Fiscalização que os mesmos são válidos, em 

virtude destes se prenderem com o disposto na alínea a) do número 3 do artigo 365º, do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), motivados pelo facto de que o estado de tempo anunciado entre 

os dias 13 e 22 de Novembro, pelo apresentado no IPMA – Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, será chuvoso, compreendendo dois alertas amarelos, e vários dias de chuvas fortes. 

3. O empreiteiro comunicou por escrito a suspensão dos trabalhos, conforme referido no ponto 1, 

dando cumprimento ao disposto no número 4 do artigo 366º do CCP. 

4. Pelos pontos anteriores, somos de parecer que pode o Dono de Obra autorizar a suspensão dos 

trabalhos, no período de 14 a 22 de Novembro (inclusive), a que corresponderão 9 dias de 
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suspensão, o que, no presente momento, para se formalizar a situação, se consubstancia no Auto 

de Suspensão de Trabalhos presente em anexo. 

5. Da mesma forma, e por os motivos de suspensão já terem sido ultrapassadas, junta-se também no 

conteúdo o respectivo Auto de Recomeço dos Trabalhos. 

6. A obra encontrou-se assim suspensa por um período de 9 dias. 

7. Tendo em conta que o prazo de conclusão de obra é o próximo dia 20 de dezembro, com esta 

suspensão, o mesmo passará para o dia 29 de dezembro.” 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 09 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé : Concordo. De homologar os presentes autos (suspensão e de recomeço de 

execução de trabalhos).” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2014: “ À Reunião da  

CM para homologação. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: 

• Homologar os autos de suspensão e de recomeço de execução de trabalhos. ------------------------- 

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

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

6 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROC.º 6.2.2-2012 

– CONTA FINAL DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 09 de dezembro de 2014, que a seguir se  

transcreve: ” É presente em anexo a Conta Final da Empreitada da, a fim de ser submetida a 

apreciação/deliberação superior.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parecer do CDPP, arqº Pedro Castro, de 09 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: ---- 

“Sra Vereadora Sara Caladé: Concordo com a informação. Deverá a presente Conta Final ser submetida 

à apreciação/decisão da CMV.”. -------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de dezembro de 2014: “ Homologo a  

presente conta final, nos termos da informação infra. À Reunião da CM para ratificação.”------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

7 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA - VALIDAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAUDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

• Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra ”Reparação da Defesa Aderente da Praia da 

Vagueira”, 03 de dezembro de 2014; ----------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior, eng.ª Gabriela Cabano, de 12 de dezembro de 2014; -------------- 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

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

Entidade Executante)”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de dezembro de 2014: “Aprovado 

parcialmente o DPSS (Abertura de Estaleiro) nas condições da CSO, na sua informação de 

12.12.2014. À Reunião da CM para ratificar. Informem-se os interessados”. ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FLORINDO E FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA – RUA DR.MAXIMO LOFF 

– VAGOS – PROC.º Nº 10/88 -------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

• Requerimento de Florindo e Filhos, Sociedade de Construções Lda de 20 de dezembro de 2013, 

a requerer a receção definitiva das obras de urbanização relativas à alteração ao Alvará de Loteamento 

nº25/88, de um terreno situado na Rua Máximo Loff em Vagos; ----------------------------- 

• Auto de vistoria, de 08 de setembro de 2014; -------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 26/2014, de 17 de dezembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

21 

• Informação da CDGU, engª Isabel Trindade, de 03 de dezembro 2014; ------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé de 04 de dezembro de 2014: “ Concordo. Á  

reunião da CM”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva das obras de 

urbanização na  Rua Máximo Loff em Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – MÁRIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA ROCHA 

– VAGOS – PROC.º Nº 115/10 --------------------------------------------------------------------------- 

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

•  Informação da técnica superior da DPP, dr.ª Edília Pena, de 27 de novembro de 2014, que a  

seguir se transcreve:“1 - Em Reunião de Câmara de 18 de dezembro de 2013 foi deliberado aprovar o 

alinhamento apresentado pelo requerente, mediante condição de registo na CRP de  ónus de renúncia 

 ( que já consta do processo) para  afastamento superior, ao definido no Plano de Urbanização de Vagos.   

2 – Concorda-se com a proposta de execução agora apresentada, assumindo a mesma um caráter 

provisório até à implementação do projeto de execução da via.” ------------------------------------------------ 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 27 de novembro 2014, que a seguir se transcreve: ------ 

“Concordo com a informação. À atenção da  Sra. CDGU.” -------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: «À reunião da CM.». --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada assumindo a mesma um 

caráter provisório até à implementação do projeto de execução da via e com base no parecer técnico. ------ 

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

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

3 – DAVID JORGE SILVA CAPELA – LADEIRA DO MANO - VAGOS –  PROC.º Nº 73/14 ------- 

Presentes: 

• Requerimento de David Jorge da Silva Capela, de 01 de abril de 2014 a requerer a edificação  

(melhoramento) de um muro de vedação do seu terreno; 

• Informação do técnico superior, arq.º Manuel Tavares, de 12 de dezembro de 2014; 
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• Parecer da CDJU, eng.ª Isabel Trindade, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. À consideração superior, face à 

informação do Planeamento de 24/10/14 e à prestada pelo sr. Arq.º em 12/12/14( pontos 2 e 3 b) e c).” 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de dezembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: «À reunião da CM.». --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alinhamento do muro e a proposta apresentada 

em 10 de dezembro de 2014, de acordo com o parecer técnico. ------------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

• Quem é que tirou os níveis na Rua Máximo Loff, junta-se ali muita água; 

• O estado das estradas em Vagos já nem pretende discutir,  pois anda a faze-lo desde 1998; 

• Quem é que nos defende da Adra – “Associação de Robalheira Autorizada”? Diz ser só taxas e 

cada vez pagamos mais; trouxe os filtros que usa na sua habitação para mostrar o estado em que 

ficam, cheios de ferrugem. Acrescenta que a Câmara aderiu à Adra e esqueceu-se de defender o 

consumidor deviam ter feito um referendo para vêr se os munícipes concordavam com a passagem 

das águas para a Adra; 

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que: 

• No que diz respeito à Adra, o Grupo ADP é nosso parceiro nas águas, é do estado não é uma 

empresa privada, mais informou que as taxas ainda irão subir mais para desincentivar o consumo; 

foi a Assembleia Municipal que decidiu esta mudança. 

• Para finalizar o senhor Presidente desejou um Bom Natal a todos: 

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

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 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas. ----------------------- 


