
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 26/12, de 16 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 26/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012 

 

--------- No dia 16 de outubro de 2012, pelas quinze horas e dezoito minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião a Senhora Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica. ------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: 

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

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica as faltas: ------------------------------------------------- 

1. Ao início da presente reunião do senhor Vereador Eng. Mário Martins o qual veio a comparecer mais 

tarde, conforme se mencionará no local próprio da presente ata. --------------------------------------------------- 

2. À presente reunião da senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Oliveira, por motivo de falecimento de um familiar.   

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

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

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: Presentes as atas números 24/12 e 25/12 das reuniões da Câmara 

Municipal dos dias 27 de setembro e de 2 de outubro, respetivamente. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção da Dr.ª Dina Ribeiro, por não ter estado presente na 

reunião, aprovar a ata número 24/12 e, por unanimidade, aprovar a ata número 25/12. ------------------------------------ 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1 – O senhor Vereador, Dr. Silvério Regalado, informou que já deu resposta ao solicitado no período antes da 

ordem do dia, da reunião de 7 de agosto de 2012, pelo senhor Vereador, Eng. Mário Martins e que tinha a ver com 

os custos anuais com a segurança dos dois edifícios (Câmara Municipal e Armazéns Municipais). --------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de 

outubro de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro de 485.368,94€ (Quatrocentos e oitenta e cinco mil 
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trezentos e sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

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

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

-------- E quando eram 15 horas e 22 minutos, o senhor Vereador Eng.ª Mário Martins entrou na sala de reuniões 

assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar com a participação e votação 

do senhor Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS - Presente 

comunicação da GATICÃO informando que anexa a documentação de apresentação das contas da associação 

referentes ao ano de 2011 e o plano de atividades de 2012, solicitando a atribuição de subsídio para 2012.--------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar a presente pretensão para que a mesma seja enquadrada 

no regulamento de atribuição de subsídios. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – ASSOCIAÇÃO BOA HORA – IPSS – RESGATE DE AUTOCARRO - Presente comunicação da 

Associação Boa Hora (Ref.ª 27/2012, de 06/07/2012) solicitando o resgate do autocarro adquirido em setembro 

de 2007 em parceria com esta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a Divisão Financeira (DF) solicite à Associação Boa 

Hora, informação sobre a execução do contrato de «leasing», nomeadamente o valor em dívida e o valor que a 

Associação pretende receber para efeitos de resgate. ------------------------------------------------------------------------ 

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

4 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA DO CÉU RIBEIRO 

PARRACHO - CAFÉ ELIANE – GAFANHA DA VAGUEIRA - Presente requerimento, datado de 4 de 

outubro de 2012, de Maria do Céu Ribeiro Parracho, solicitando que o horário de funcionamento do seu 

estabelecimento, denominado Café Eliane, sito na Gafanha da Vagueira, seja: ------------------------------------------ 

• Todos os dias da semana das 07H00M às 02H00M dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados das 07H00M às 03H00M, 

igualmente dos dias seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, até à entrada em vigor do Regulamento de 

Horários de Funcionamento do Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

5 – PARECER GENÉRICO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

POR AJUSTE DIRETO EM REGIME SIMPLIFICADO – SITUAÇÃO - Presente informação do Serviço 
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de Aprovisionamento, da Divisão Financeira, anexando uma relação dos contratos realizados ao abrigo do 

parecer supra e que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. --------------------------------------------- 

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

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

6 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - Relativamente ao 

assunto em epígrafe foi presente extrato da ata da reunião da Câmara Municipal do dia 3 de julho de 2012. A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação do ponto A- ASSUNTOS 

ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS – 15 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – CENTRO ESCOLAR DE 

FONTE DE ANGEÃO, como a seguir se indica: ----------------------------------------------------------------------------- 

Onde se lê: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os seguintes terrenos aos proprietários 

abaixo indicados:  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. - Raul Brites Simões e mulher Maria de Lurdes Gonçalves Rocha Simões; Mário dos Santos 

Marques e Maria de Fátima da Silva Ferreira Marques; 382 m2 do Artigo Rústico nº 2665; ----------- 

2. - Maria Graciete Tavares dos Santos e Herdeiros: João Miguel dos Santos Branco; Diogo Manuel 

dos Santos Branco e Tiago André Branco dos Santos; 789 m2 do Artigo Rústico n º 1902; ------------- 

3. - Manuel Joaquim Ferreira e Maria Graciete Gonçalves da Rocha; Maria de Fátima Santos 

Campanudo e Licínio Campanudo, 401 m2 do Artigo Rústico n º 2668; ------------------------------------ 

4. - Ilda Simões Ferreira Carvalhais e Hermenegildo Carvalhais, 455 m2 do Artigo Rústico n º 2664;  

5. - Maria do Céu Conceição Seroto Marques e Jorge Jesus Marques 281 m2 do Artigo Rústico n º 

2661» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve ler-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os seguintes terrenos aos proprietários 

abaixo indicados e pelo preço de 5,00 €/m2 (5 euros por metro quadrado) -------------------------------- 

1. - Raul Brites Simões e mulher Maria de Lurdes Gonçalves Rocha Simões; Mário dos Santos 

Marques e Maria de Fátima da Silva Ferreira Marques; 382 m2 do Artigo Rústico nº 4417, pelo 

preço de 1.910,00 € (mil novecentos e dez euros). -------------------------------------------------------------- 

2. - Maria Graciete Tavares dos Santos e Herdeiros: João Miguel dos Santos Branco; Diogo Manuel 

dos Santos Branco e Tiago André Branco dos Santos; 789 m2 do Artigo Rústico n º 4420, pelo preço 

de 3.945,00 € (três mil novecentos e quarenta e cinco euros). ------------------------------------------------ 

3. - Manuel Joaquim Ferreira e Maria Graciete Gonçalves da Rocha; Maria de Fátima Santos 

Marques Campanudo e Licínio dos Santos Campanudo, 401 m2 do Artigo Rústico n º 4411, pelo 
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preço de 2.005,00 € (Dois mil e cinco euros).  ------------------------------------------------------------------ 

4. - Ilda Simões Ferreira Carvalhais e Hermenegildo Carvalhais, 455 m2 do Artigo Rústico n º 4413, 

pelo preço de 2.275,00 € (Dois mil duzentos e setenta e cinco euros)  --------------------------------------

5. - Maria do Céu Conceição Seroto Marques e Jorge Jesus Marques 281 m2 do Artigo Rústico n º 

4415, pelo preço de 1.405,00 € (Mil quatrocentos e cinco euros).» ------------------------------------------ 

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

7 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PRIMOS OLIVEIRA, LD.ª - 

«FERRADURA» - VAGOS - Presente requerimento, datado de 9 de outubro de 2012, de Primos Oliveira, Ld.ª, 

solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Ferradura», sito na vila de 

Vagos, seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Todos os dias da semana das 07H00M às 02H00M dos dias seguintes; ---------------------------------------- 

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2012, das 

07H00M às 04H00M, igualmente dos dias seguintes. ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, até à entrada em vigor do Regulamento de 

Horários de Funcionamento do Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

8 –  PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto – regime simplificado – 

para aquisição de serviços de certificação de listagem de faturas no âmbito da candidatura ao Programa de Apoio 

à Economia Local (PAEL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Atas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 2012, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado - 

para aquisição de serviços de certificação de listagem de faturas no âmbito da candidatura ao Programa de Apoio 

à Economia Local (PAEL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

9 – AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO 

NO ANO DE 2013 - Presente informação do Chefe da Divisão Financeira (CDF) dando nota que o Plano de 

Ajustamento Financeiro aprovado aquando da candidatura que o Município apresentou ao PAEL prevê a 

contratação de um empréstimo bancário de curto prazo em 2013, no montante de 400.000,00 € (Quatrocentos 
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mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo bancário de curto 

prazo em 2013, no montante de 400.000,00 € (Quatrocentos mil euros). ------------------------------------------------- 

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

10 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / AUXÍLIOS ECONÓMICOS / 1.º CICLO / EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR / ANO LETIVO 2012/2013 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS CANDIDATOS 

AO SUBSÍDIO ESCOLAR - Relativamente a este assunto foi presente uma proposta da Chefe da Divisão de 

Ação Social (CDAS), que aqui se dá como inteiramente reproduzida, ficando anexa à presente ata. ----------------- 

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

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

11 –  PAGAMENTOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes 

da relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. --------------------------------------------------- 

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

12 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - Presentes os despachos efectuados no âmbito da Divisão de 

Gestão Urbanística, no período de 27 de setembro a 10 de outubro de 2012, bem como da Divisão 

Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 28 de setembro a 10 de outubro de 2012 cuja 

relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – EMPREITADA – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – DEU – E02/2010 - 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - Presente o relatório n.º 07, de 24 de setembro de 2012, da Coordenação de Segurança da 

Obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 28 de 

setembro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em 

Obra, os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Centro Escolar da Gafanha da 

Boa-Hora».  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU) dê conhecimento à 
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Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à Entidade Executante. ------------------------------------------ 

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

2 – EMPREITADA – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – DEU – E02/2010 - 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA – VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - Presente o relatório n.º 08, de 4 de outubro de 2012, da Coordenação de Segurança da Obra.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente, datado de 09 de 

outubro de 2012, que aprovou parcialmente, e nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra, 

os elementos constituintes do Plano de Segurança e Saúde da empreitada «Centro Escolar Da Gafanha da Boa-

Hora».  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou que da presente deliberação a Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU) dê conhecimento à 

Fiscalização, à Coordenação de Segurança em Obra e à Entidade Executante. ------------------------------------------ 

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

3 – CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA – DIA – E01/2012 - O 

senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------- 

«PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determina-se que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “CONSTRUÇÃO DE APOIOS À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DA VAGUEIRA”. -------------------- 

Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ----------------- 

          b) Estabelecer o valor do Preço Base em 249.766,27 € (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e 

sessenta e seis euros e vinte e sete cêntimos);----------------------------------------------------------------------  

          c) Que o Prazo de Execução seja de 4 Meses;------------------------------------------------------------------------- 

          d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 42 Dias;------------------------------------------------ 

          e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido;------------------ 

          f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos:---------------------------------------------------------- 

• Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Presidente – Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida;------------------------ 

               Vogal – Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente 

do Júri nas suas faltas e impedimentos);---------------------------------------------------------------------------- 

               Vogal – Chefe de Divisão Financeira, Dr. Nuno André.---------------------------------------------------------- 

• Suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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               Técnico Superior, José Silvestre;------------------------------------------------------------------------------------- 

               Coordenador Técnico, Mário Dinis.--------------------------------------------------------------------------------- 

• Secretário do Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Assistente Técnica, Paula Cristina, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador 

Técnico Carlos Leandro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ---------------------------------------------------- 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento;------------------------------------------- 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas;-------------------------------------------------- 

• Classificar os documentos das propostas.--------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 10 de outubro de 2012»-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------------- 

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

4 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – DIA – E02/2012 - O senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- 

«PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determina-se que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO”. --------------------------- 

Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento;------------------ 

          b) Estabelecer o valor do Preço Base em 124.993,02 € (cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa e 

três euros e dois cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------- 

          c) Que o Prazo de Execução seja de 3 Meses;------------------------------------------------------------------------- 

          d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 42 Dias;------------------------------------------------ 

          e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público;------------------------------------------------------------- 

          f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos:---------------------------------------------------------- 

• Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Presidente – Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida;------------------------ 

               Vogal – Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente 

do Júri nas suas faltas e impedimentos);---------------------------------------------------------------------------- 

               Vogal – Chefe de Divisão Financeira, Dr. Nuno André.---------------------------------------------------------- 
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• Suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Técnico Superior, José Silvestre;------------------------------------------------------------------------------------- 

               Coordenador Técnico, Mário Dinis.--------------------------------------------------------------------------------- 

• Secretário do Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Assistente Técnica, Paula Cristina, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador 

Técnico Carlos Leandro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ---------------------------------------------------- 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento;------------------------------------------- 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas;-------------------------------------------------- 

• Classificar os documentos das propostas.--------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 10 de outubro de 2012» ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------------- 

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

5 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – DIA – E03/2012 O 

senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------- 

«PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determina-se que a Divisão de Infraestruturas e Ambiente proceda à abertura de procedimento para a 

empreitada “CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA ”. ---------------------- 

Mais se determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          a) Aprovar o Projecto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; ----------------- 

          b) Estabelecer o valor do Preço Base em 254.783,83 € (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e 

oitenta e três euros e oitenta e três cêntimos); --------------------------------------------------------------------- 

          c) Que o Prazo de Execução seja de 6 Meses;------------------------------------------------------------------------- 

          d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 42 Dias;------------------------------------------------ 

          e) Que se adopte o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido;------------------ 

          f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos:---------------------------------------------------------- 

• Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Presidente – Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente, Eng.º Jorge Almeida;------------------------ 

               Vogal – Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, Arq. Pedro Castro (que substituirá o Presidente 

do Júri nas suas faltas e impedimentos);---------------------------------------------------------------------------- 
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               Vogal – Chefe de Divisão Financeira, Dr. Nuno André. --------------------------------------------------------- 

• Suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Técnico Superior, José Silvestre;------------------------------------------------------------------------------------- 

               Coordenador Técnico, Mário Dinis.--------------------------------------------------------------------------------- 

• Secretário do Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               Assistente Técnica, Paula Cristina, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Coordenador 

Técnico Carlos Leandro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

          g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: ---------------------------------------------------- 

• Prestar esclarecimentos e rectificações das peças do procedimento;------------------------------------------- 

• Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas;-------------------------------------------------- 

• Classificar os documentos das propostas.--------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 10 de outubro de 2012» ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------------- 

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA DE LURDES CARVALHAIS PEREIRA E ROSA CLARA PEREIRA CARVALHAIS – 

PROCESSO N.º 628/11 - EXTRAÇÃO DE INERTES – LOCAL – CORGO, CANTO DE CALVÃO - 

Presentes os seguintes documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Pedido de informação sobre a possibilidade de extração de inertes/areias em dois terrenos; ---------------- 

• Levantamento «topográfico» das áreas consolidadas do Plano Diretor Municipal de Vagos (PDMV) 

mandado executar por deliberação da Câmara Municipal de 24 de fevereiro de 2012; ---------------------- 

• Informação da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), datada de 19 de setembro de 2012; ----------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o peticionado, considerando que se 

confirma por levantamento aerofotogramétrico e topográfico a não verificação dos requisitos previstos no Plano 

Diretor Municipal de Vagos (PDMV) – artigos 34.º e seguintes do Regulamento. -------------------------------------- 

Mais delibera notificar as requerentes para reclamar, querendo, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código 

do Procedimento Administrativo (CPA). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – FERNANDO JESUS SANTOS MATEUS – PROCESSO N.º 148/2010 - CONSTRUÇÃO DE 
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MORADIA - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REQUERER EMISSÃO DE ALVARÁ 

DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - Presentes os seguintes documentos: -------------------------------------------- 

• Pedido de prorrogação de prazo; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ) datada de 13 de setembro de 2012; ------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção, nos termos do parecer do Chefe da Divisão 

Jurídica (CDJ), declarar a caducidade e notificar o interessado para reclamar, querendo, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). --------------------------------------------------------- 

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

3 – JOSÉ CARLOS ANACLETO MARTINS – PROCESSO N.º 335/85 - Presentes os seguintes 

documentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 24 de abril de 2012 (ref.ª 15/2012); ----- 

• Requerimento de José Carlos Anacleto Martins, datado de 22 de maio de 2012; ------------------------ 

• Deliberações da Câmara Municipal de 5 de junho e de 4 de setembro, ambas de 2012; ---------------- 

• Informação da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (CDGU), datada de 11 de julho de 2012; --- 

• Informação do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ), datada de 10 de setembro de 2012 que a seguir se 

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

«Assunto:”Estabelecimento Pau de Canela. Postaletes”--------------------------------------------------------- 

 Na sequência do solicitado sou a informar: ----------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o alvará de loteamento n.º 429/84, a área em questão faz parte do lote n.º 1, logo, do 

foro privado, como refere o técnico na sua informação de 24/5/2012, não estando prevista área de 

estacionamento nem de passeio. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Com o processo de licenciamento do edifício, no referido lote, a área em análise continua a fazer parte 

do lote, logo, do foro privado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao alinhamento este deve manter-se tal qual foi permitido inicialmente. ---------------------------- 

Quanto aos “postaletes” e atenta a sua perigosidade os mesmos deverão ser substituídos por outros 

elementos mais adequados, ou por sinalização que proíba o estacionamento público.» -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer do Chefe da Divisão Jurídica, 

devendo os elementos colocados serem substituídos por outros a propor pelo requerente. ----------------------------- 

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

4 – ALCINO FERREIRA COLCHETE – PROCESSO N.º 58/2010 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA - 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REQUERER EMISSÃO DE ALVARÁ DE 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - Presentes os seguintes documentos: ------------------------------------------------- 
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• Pedido de prorrogação de prazo; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ), datada de 18 de setembro de 2012; ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção, nos termos do parecer do Chefe da Divisão 

Jurídica (CDJ), declarar a caducidade e notificar o interessado para reclamar, querendo, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). --------------------------------------------------------- 

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

5 – ANTÓNIO DIAS FERREIRA – PROCESSO N.º 149/2010 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA - 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REQUERER EMISSÃO DE ALVARÁ DE 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - Presentes os seguintes documentos: ------------------------------------------------- 

• Pedido de prorrogação de prazo; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ), datada de 13 de setembro de 2012; ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção, nos termos do parecer do Chefe da Divisão 

Jurídica (CDJ), declarar a caducidade e notificar o interessado para reclamar, querendo, nos termos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). --------------------------------------------------------- 

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

6 – ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA - Presente informação da 

Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo (CDPU), anexando proposta de alteração ao Plano de Pormenor 

da Praia da Vagueira (PPPV). ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), remeter o processo para discussão pública. ------------------------------ 

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

7 – ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS - Presente informação da Chefe da 

Divisão de Planeamento e Urbanismo (CDPU), anexando proposta de alteração ao Plano de Urbanização de 

Vagos  (PUV). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), remeter o processo para discussão pública. ------------------------------ 

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

-------- E quando eram 16 horas e 27 minutos, o senhor Vereador Eng. Mário Martins ausentou-se da sala de 

reuniões, pelo que as restantes deliberações não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. ----- 

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

8 – ALARGAMENTO DAS RUAS DR. JOÃO ROCHA E DO CARVALHAL – FONTE DE ANGEÃO - 

MARIA MADALENA DE JESUS DOS SANTOS - Presente um requerimento de Maria Madalena de Jesus 
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dos Santos em representação dos herdeiros de Claudino Santos e Custódia de Jesus, solicitando, relativamente a 

um terreno sito no lugar e freguesia de Fonte de Angeão, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 1859, a 

confirmação de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Foi cedido ao domínio público para efeitos de alargamento da Rua Dr. João Rocha e da Rua do 

Carvalhal, uma área de terreno com 250 m2; ------------------------------------------------------------------------ 

Foi acordado, a autarquia abdicar das taxas de loteamento, caso venha a ser feito, relativas ao referido 

terreno». -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Chefe da Divisão de Serviços Operacionais (CDSO), datada de 8 de outubro de 2012. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a cedência gratuita de 250 m2 (Duzentos e 

cinquenta metros quadrados) de terreno, pelos herdeiros de Claudino Santos e Custódia de Jesus e considerá-la 

para efeitos de eventual futuro loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

declarou que participava na discussão do mesmo tendo em consideração as decisões do Supremo Tribunal 

Administrativo constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 14/05/1996 e 

por fim 11/07/1996. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – MAIS VAGOS, SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS, SA – PROCESSO DE 

LOTEAMENTO N.º 1/10 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a MAISVAGOS, 

Sociedade Gestora de Parques Empresariais, SA, a prestar garantia para a boa execução das obras de 

urbanização, conforme deliberação de 15 de maio de 2012, no prazo de 30 dias após notificação da presente, sob 

pena de se vir a declarar a caducidade do alvará emitido, tal como previsto no despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 23 de maio de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10 – MÁRIO DA ROCHA MARTINS – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - SOZA  - PROC.º N.º 318/97 - 

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

• O processo de licenciamento em epígrafe; -------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do Chefe da Divisão Jurídica (CDJ), datada de 12 de julho de 2012; ---------------------------- 

• Informação da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (CDGU), datada de 19 de julho de 2012; -------- 

Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - O requerente licenciou, na vigência do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de maio, um edifício destinado a 

comércio no rés-do-chão, serviços no 1.º andar e habitação no 2.º andar. O referido edifício foi licenciado sem 
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elevadores e a dimensão da caixa de escadas não considerou nessa data a colocação de elementos mecânicos de 

elevação, cumprindo toda a legislação em vigor sobre acessibilidades. --------------------------------------------------- 

2 - Presentemente o requerente pretende tão só alterar o uso das frações do 1.º andar, de serviços para habitação. 

Não pretende aumentar o número de frações, nem ampliar o edifício. Com o presente pedido de alteração ao uso 

de serviços para habitação, facilmente se vislumbra que o número de pessoas a aceder ao 1.º andar surge 

necessariamente reduzido porquanto uma habitação define desde logo um número máximo de utilizadores, 

enquanto um serviço se acha aberto a um número quase indeterminado de utentes. ------------------------------------ 

3 – Assim sendo, com esta alteração pode concluir-se que o requerente desagrava relativamente à legislação 

aplicada, achando-se dentro do previsto no n.º 2 do artigo 60.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

(RJUE) e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de agosto. -------------------------------------------------- 

4 – Por outro lado e como refere a norma supracitada que reenvia para o n.º 3 do art.º 9.º do mesmo diploma 

legal (Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de agosto), os edifícios que se encontrem em conformidade com o disposto 

no Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de maio, estão isentos do cumprimento das normas técnicas anexas ao Decreto-

Lei n.º 163/06, de 8 de agosto, ou seja, a presente pretensão cumpriu e cumpre, escrupulosamente, a lei que lhe 

foi sendo aplicável, e que lhe é aplicável no presente momento. ----------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção da Dr.ª Dina Ribeiro, aprovar o pedido de alteração 

ao uso das frações e isentá-lo da aplicação das normas de acessibilidade previstas no Decreto-Lei n.º 163/06, de 

8 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

E quando eram 17 horas e 05 minutos, a senhora Vereadora Dr.ª Dina Ribeiro ausentou-se da sala de reuniões, 

pelo que as restantes deliberações não contaram com a participação e votação da senhora Vereadora. -------------- 

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

11 – JUNTAS DE FREGUESIA – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, informar todas as Juntas de Freguesia que: ------------------------------------------------------------------- 

1. Autoriza a demolição de imóveis, após vistoria da comissão de segurança que verifique o estado de 

ruína ou de aparente ruína; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As isenta do respetivo licenciamento e pagamento de taxas. ----------------------------------------------------- 

3. Nos procedimentos supra deverão acautelar o cumprimento da legislação relativa a «Segurança na 

Construção» e «Resíduos de Construção e de Demolição». ------------------------------------------------------ 

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
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republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara e por 

mim _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezassete 

horas e dezasseis minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


