
 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/12, de 6 de NOVEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 27/12 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

--------- No dia 6 de novembro 2012, pelas quinze horas e vinte 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. Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. 

Silvério Rodrigues Regalado, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos. Assistiu à reunião a senhora Carla Manuela 

Castro Sarabando, Assistente Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: 

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

foram delegadas na reunião de 05 de novembro de 2009, justifica a falta, à presente reunião, da Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Cláudia Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  

Presente a ata número 26/12 da reunião da Câmara Municipal do dia 16 de outubro. Uma vez que o texto da 

mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada 

tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

1 – A senhora Vereadora, Prof.ª Albina Rocha, prestou informações sobre o modo como estão a decorrer os 

transportes escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ordem do Dia da presente reunião, que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre o processo de Gestão 

Urbanística em que é requerente o senhor Manuel Adérito dos Santos. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o mesmo fosse colocado à discussão e votação como «extra» 

da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – O senhor Vereador, Eng. Mário Martins, quis saber o ponto de situação da instalação do Conselho Municipal da 

Juventude (CMJ). Questionou se o mesmo avança ou não. O senhor Vereador, Dr. Silvério Regalado, esclareceu 
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que, face ao pronunciamento desfavorável da ANMP, o assunto ficou parado. Adiantou que irá tentar obter 

esclarecimentos sobre a instalação ou não dos Conselhos Municipais da Juventude e oportunamente informará. ----- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS ------------------------------------------------------------ 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 5 de novembro de 2012, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 113.389,69 € (Cento e treze mil trezentos e oitenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos). --------- 

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

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

2 – CÂMARA MUNICIPAL - SUSPENSÃO DE MANDATO --------------------------------------------------------- 

2.1 – DR.ª DINA MARIA MARQUES RIBEIRO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO -------------- 

Presente, pela senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, pedido de suspensão de mandato por um 

período de 8 (oito) meses com inicio em 1 de novembro de 2012. --------------------------------------------------------- 

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

de 18 de outubro de 2012, deferindo o pedido de suspensão do mandato. ------------------------------------------------ 

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

2.2 – DR.º PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA RAMOS - MEMBRO SUBSTITUTO ------------------------------ 

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O senhor Presidente da Câmara Municipal convocou o senhor Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, 

elemento seguinte da lista do Movimento Vagos Primeiro para, querendo, assumir as suas funções 

como Vereador desta Câmara Municipal, em substituição da Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro; ---------- 

• O senhor Dr. Paulo César de Oliveira Ramos está presente e aceita; ------------------------------------------- 

• O senhor Presidente da Câmara Municipal verificou a sua identidade e legitimidade; ----------------------- 

De imediato o senhor Dr. Paulo César de Oliveira Ramos assumiu as suas funções como Vereador nesta Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As deliberações que se seguem passam então a contar com a participação e votação do senhor Vereador ---------- 

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

3 – FILARMÓNICA VAGUENSE (FV) - PERMUTA DE IMÓVEIS - TERRENO NO BAIRRO PEDRO 

GUIMARÃES E EDIFÍCIO DO ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS ----------------------------------- 

Sobre este mesmo assunto e na sequência de uma proposta apresentada pela FV em 22 de agosto de 2012, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião do pretérito dia 4 de setembro de 2012, rejeitar 
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liminarmente a proposta apresentada, porquanto a mesma era exageradamente desproporcionada e de 

questionável legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência dessa deliberação a FV vem agora prestar esclarecimentos, através de comunicação datada de 24 

de setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – CASA DE MAGISTRADOS DE VAGOS ----------------------------------------------------------------------------- 

Presentes duas comunicações do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, IP (IGFIJ-IP), de 

28 de maio e de 06 de setembro, ambas de 2012. ----------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. As casas dos magistrados se acham em avançado estado de degradação importando a sua reparação 

numa verba superior ao valor da sua aquisição; ------------------------------------------------------------------------------ 

2. A propriedade do solo era, é e continuará a ser do Município de Vagos (MV); ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, sugerir ao IGFIJ – IP a cedência gratuita das benfeitorias 

(Casas dos magistrados) ao MV para que este as recupere a suas expensas e lhe dê uso e fim de interesse público 

municipal ou que proceda à demolição das mesmas e devolva o terreno livre de pessoas e bens ao proprietário 

MV. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 – BETTENCOURT DESIGNS, LTD – ARCHITECTURAL & ENGINEERING PLANS - 1112 

DUNDAS STREET WEST, TORONTO (ONTÁRIO) - PLANO DE PORMENOR PAREDES DA 

TORRE - TURISMO SÉNIOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação da empresa identificada em epígrafe, recebida nesta Câmara Municipal em 11 de outubro 

de 2012, solicitando informação sobre o eventual interesse da Câmara Municipal de Vagos num investimento na 

área do turismo sénior e bem assim informação sobre os apoios que poderão esperar da autarquia. ------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e informa que se acha disponível para, em reunião presencial, 

informar da área que no Município de Vagos está livre para localizar investimentos na área do turismo sénior, 

indo ao encontra das expectativas da requerente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - AHBVV - 

PERMUTA DE PROPRIEDADES – PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação da AHBVV, recebida nesta Câmara Municipal (CM) em 4 de julho de 2012, propondo a 

permuta de propriedades, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/12, de 6 de NOVEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

• A CM cederia à AHBVV a «Central de Camionagem e o Mercado Municipal»; ---------------------------- 

• A AHBVV cederia à CM «o terreno situado na Praça da República, composto por uma casa e um 

armazém que outrora serviram de quartel de bombeiros»; ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal discutiu o assunto e deliberou, por unanimidade, não submeter, nesta data, a presente 

proposta à Assembleia Municipal (AM) por entender que não se verifica a oportunidade que justifique a presente 

proposta de permuta, algo que no entender da Câmara Municipal só acontecerá no momento em que houver 

necessidade de dar execução ao Plano de Pormenor de São Sebastião na área do quartel dos Bombeiros 

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

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

7 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - AHBVV - 

DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS - DGTF - POSTO SAZONAL DA VAGUEIRA - 

Presente comunicação da AHBVV, recebida nesta Câmara Municipal (CM) em 4 de julho de 2012, solicitando 

apoio para a utilização do imóvel em epígrafe e anexando ofício da DGTF, datado de 28 de maio do corrente 

ano, com as condições de cedência do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nesta data, não vislumbrar interesse em usar e partilhar o 

espaço do posto da GNR. Todavia informa que irá diligenciar junto da DGTF no sentido de sensibilizar aquela 

instituição para a cedência gratuita do imóvel. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA - CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO - 

Presente comunicação do Centro Social da Freguesia de Soza, recebida nesta Câmara Municipal em 29 de junho 

de 2012, solicitando a «cedência da parcela de terreno sobrante do posto médico de Soza, que conforme 

levantamento topográfico que se anexa, é de 3350 m2, para juntar ao nosso artigo urbano 2635.º». --------------- 

Tendo em consideração que a alienação/oneração de imóveis, propriedade do Município de Vagos (MV), carece 

ou não de autorização da Assembleia Municipal consoante o valor dos mesmos, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, solicitar à Divisão Financeira (DF), para determinação de competência, que proceda à 

avaliação do terreno em questão de acordo com as regras do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – LÚCIA MARIA VIDAL PEREIRA SOARES E MARIA MARGARIDA VIDAL BEÇA PEREIRA - 

PRÉDIO SITO NO LARGO BRANCO DE MELO, N.º 55 – VILA DE VAGOS ---------------------------------- 

 Presente comunicação, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 13 de agosto do corrente ano, das 

proprietárias acima identificadas, propondo «que seja devidamente avaliada a possibilidade do imóvel em causa 
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poder vir a ser usado por esta Câmara Municipal, em termos a acordar, visando albergar uma instituição de 

caráter cultural/social do município.» ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à senhora Vereadora, Prof.ª Albina Rocha, 

para, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas, ponderar sobre a proposta das requerentes. -------------

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

E quando eram 16 horas e 55 minutos, o senhor Vereador Eng. Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões, 

pelo que a deliberação que segue não contou com a participação e votação do senhor Vereador. --------------------- 

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

10 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - CASDSC - 

ARRANJOS EXTERIORES - DÍVIDA A VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.---------------------------------- 

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

• Comunicação da CASDSC (ref.ª n.º 163/2012), datada de 7 de agosto do corrente ano, anexando cópia 

de «carta do advogado da empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A.» bem como «processo completo». --------------- 

• Informação, datada de 19 de setembro de 2012, do Eng. José Silvestre, técnico superior da Divisão de 

Edifícios e Urbanização desta Câmara Municipal, nomeado para acompanhar a execução da obra, por despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 23 de julho de 2009. ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o ponto para anexar o processo da presente empreitada 

e deliberações que sobre a mesma recaíram e ainda colher informação técnica da Divisão de Infraestruturas e 

Ambiente (DIA) sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E quando eram 17 horas e 02 minutos, o senhor Vereador Eng.ª Mário Martins entrou na sala de reuniões 

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

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

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

11 – REGULAMENTO DE ACESSO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DO MUNICÍPIO 

DE VAGOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo foi presente o projeto 

do regulamento em epígrafe, adaptado ao Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, que altera e republica o 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de agosto, com as alterações introduzidas pela iniciativa «Licenciamento Zero».   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o presente regulamento a apreciação pública, pelo 

prazo de 30 dias, para a recolha de sugestões. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12 – REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE VAGOS ----------------- 

Para cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo foi presente o projeto 

do regulamento em epígrafe, adaptado à iniciativa «Licenciamento Zero». ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o presente regulamento a apreciação pública, pelo 

prazo de 30 dias, para a recolha de sugestões. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 – REGULAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

DO MUNICÍPIO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo foi presente o projeto 

do regulamento em epígrafe, adaptado à iniciativa «Licenciamento Zero». - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o presente regulamento a apreciação pública, pelo 

prazo de 30 dias, para a recolha de sugestões. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

14 – REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RESTAURAÇÃO OU DE BEBIDAS DE CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VAGOS 

- Para cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo foi presente o 

projeto do regulamento em epígrafe, adaptado à iniciativa «Licenciamento Zero». ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o presente regulamento a apreciação pública, pelo 

prazo de 30 dias, para a recolha de sugestões. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

15 – ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, S.A. - CANDIDATURA A 

AQUISIÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS LOTE Nº 86 ------------------------------------ 

Presente uma candidatura da Ilhaplast, datada de 24 de outubro de 2012, para aquisição do lote n.º 86 da Zona 

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

Tendo em consideração os custos de reaquisição para a Câmara Municipal do lote n.º 86, à anterior proprietária, 

empresa Fabiand, julga-se adequado manter o preço fixado para a venda de lotes na Zona Industrial de Vagos 

pela deliberação de 15 de maio de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Alienar à Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, S.A., com sede no lote 87 da Zona 

Industrial de Vagos, o lote n.º 86 da referida Zona Industrial, com área de 5.330 m2 (cinco mil trezentos 

e trinta metros quadrados), inscrito na matriz sob o artigo U – 2081 e descrito na Conservatória do 
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Registo Predial de Vagos sob o número 1390 – Vagos, confrontando a Norte com o lote 87, a Sul com o 

lote 85, a Nascente com arruamento e a Poente com a Câmara Municipal de Vagos – Zona de Proteção, 

pelo preço unitário de 10,00 €/m2 (dez euros e zero cêntimos por metro quadrado), o que perfaz a 

quantia total de 53.300,00 € (cinquenta e três mil e trezentos euros e zero cêntimos). ----------------------- 

• Conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou ao seu substituto legal, para 

outorgar a respetiva escritura de compra e venda em representação do Município de Vagos. -------------- 

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

16 - 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO - 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL ------------------------ 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

12ª alteração ao orçamento do corrente ano que apresenta, tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

152.100,00 € (Cento e cinquenta e dois mil e cem euros), documento constituído por 5 folhas, assinado e 

rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e 

que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redacção do 

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. --------------- 

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

17 – PLANO DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 21 DE FEVEREIRO DE 2012 - 

Presente o plano de liquidação de pagamentos em atraso que compreende os pagamentos em atraso verificados 

entre 1 de janeiro e 21 de fevereiro de 2012, não incluindo os pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2011 

que fizeram parte do anterior plano de liquidação. Este plano foi elaborado pela Divisão Financeira e aqui se dá 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais ficando arquivado na pasta anexa ao presente livro de 

atas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo e remetê-lo à Assembleia Municipal para 

ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

18 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO DE 2013 E NO 

MONTANTE DE 400.000,00 € ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais. -------

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

19 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PIANISTA PARA RECITAL ----------------------------------------------------- 
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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 na pasta anexa ao 

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 pianista para recital. --------------------------------------------------------------------------- 

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

20 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA O AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEÇÃO/PORTARIA PARA O EDIFICIO ADMINISTRATIVO E 

ARMAZÉNS GERAIS DO MUNICIPIO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------ 

Presente a informação do serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira (DF), sobre o assunto 

supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada na pasta anexa ao 

presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, 

por maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores, Eng. Mário Martins e Dr. Paulo Ramos, dar parecer 

prévio favorável para o ajuste direto – regime geral – para aquisição de serviços de receção/portaria para o 

edifício administrativo e armazéns gerais do Município de Vagos. -------------------------------------------------------- 

Os senhores Vereadores, Eng. Mário Martins e Dr. Paulo Ramos, declararam: «Votamos contra a aquisição 

deste serviço por entendermos que é uma área em que a Câmara Municipal poderia fazer poupanças à 

semelhança de outras entidades que tiveram este tipo de serviço e desistiram dele.» ---------------------------------- 

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

21 – PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS --------------------------------- 

Presente acordo de cooperação a outorgar entre o Município de Vagos (MV) e a Santa Casa da Misericórdia de 

Vagos (SCMV), que aqui se dá como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e cuja cópia ficará 

arquivada na pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------------------------- 

O objeto do acordo é a concessão por parte do MV de apoio financeiro, no montante total de 250.000,00 € 

(Duzentos e cinquenta mil euros), destinado a comparticipar os investimentos da SCMV no Centro de 

Acolhimento Temporário, na Creche e no Centro de Noite. ---------------------------------------------------------------- 

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

• Aprovar o presente Acordo de Cooperação; ------------------------------------------------------------------------ 

• Conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou ao seu substituto legal, para 

o outorgar em representação do Município de Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 
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• Revogar todas as deliberações, sobre este mesmo assunto, que respeitam a apoios do MV à SCMV. ----- 

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

E quando eram 17 horas e 34 minutos, o senhor Vereador, Dr. Paulo Ramos, ausentou-se da sala de reuniões, 

pelo que as deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação do senhor Vereador. --------- 

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

22 – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da relação que fica 

arquivada na pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

23 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 11 a 31 de 

outubro de 2012, bem como da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 11 a 31 de 

outubro de 2012 cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica 

arquivada na pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - PROCESSO N.º 6.2.2 - 19/2008 - ADJUDICATÁRIO 

- DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - DECRETO-LEI N.º 

190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 28 de agosto de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, datado de 27 de setembro de 2012; ------------------ 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando que «pode o Dono de Obra proceder à liberação de 75% do valor da caução, face ao conteúdo do 

auto em anexo», nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------ 

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

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

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

190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VAGOS - PROCESSO N.º 6.2.2 - 

18/2008 - ADJUDICATÁRIO - VEIGA LOPES, LD.ª - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - DECRETO-LEI N.º 

190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 3 de setembro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação da caução; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, datado de 2 de outubro de 2012; --------------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando que «pode o Dono de Obra proceder à liberação de 30% do valor da caução, face ao conteúdo do 

auto em anexo», nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto. ----------------------------- 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE SANTO ANDRÉ - PROCESSO N.º 

6.2.2 – 1/2006 - ADJUDICATÁRIO – VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 31 de julho de 2012, solicitando a 

receção definitiva da empreitada e o cancelamento das garantias bancárias; --------------------------------------------- 

• Auto de Receção Definitiva datado de 8 de outubro de 2012; --------------------------------------------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando «sem inconveniente a receção definitiva da obra face ao conteúdo do respetivo auto que se 

anexa.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Homologar o auto de receção definitiva; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Que a Divisão Financeira (DF) restitua ao adjudicatário as quantias retidas como garantia e promova, 

pela forma própria, a extinção da caução prestada. --------------------------------------------------------------------------- 

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

4– BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PROCESSO N.º 6.2.2 – 

15/2008 - ADJUDICATÁRIO – TEOTÓNIO & FILHOS., LDA - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO --------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 13 de setembro de 2012, 

solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; ---------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, datado de 2 de outubro de 2012; --------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando que «pode o dono de obra proceder à liberação de 75% do valor da caução», face ao 

conteúdo do auto em anexo, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto. ---- 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

5 - ALCATROAMENTO NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO - PROCESSO N.º 6.2.2 – 10/2008 - 

ADJUDICATÁRIO – TEOTÓNIO & FILHOS., LDA - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 13 de setembro de 2012, 

solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; -------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, datado de 2 de outubro de 2012; --------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando que «pode o dono de obra autorizar a liberação de 90% do valor da caução», face ao conteúdo do 

auto em anexo, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de Agosto. ------------------------------ 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – ALCATROAMENTO DA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO - PROCESSO N.º 6.2.2 – 09/2008 - 

ADJUDICATÁRIO – TEOTÓNIO & FILHOS., LDA - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – DECRETO-LEI 

N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 13 de setembro de 2012, 

solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; -------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, datado de 2 de outubro de 2012; --------------------- 
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• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 12 de outubro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra autorizar a liberação de 90% do valor da caução», face ao conteúdo 

do auto em anexo, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------- 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 – INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 2.ª FASE - PROCESSO N.º 6.2.2 – 

21/2001 - ADJUDICATÁRIO – AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A. - RECEÇÃO DEFINITIVA --------------- 

 Presente informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 12 de outubro de 2012, dando 

nota da dificuldade em proceder à receção definitiva da empreitada, por falta de comparência do empreiteiro, 

seja para assinar o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva, seja para corrigir as anomalias detetadas. 

Este processo iniciou-se em 27 de janeiro de 2010, data da vistoria para efeitos de receção definitiva. -------------- 

A Câmara Municipal (CM) deliberou, por unanimidade, ser sua intenção solicitar ao adjudicatário a reparação 

das anomalias detetadas na empreitada em epígrafe e sob cominação, não o fazendo no prazo de 30 dias, a CM 

promover a execução das garantias bancárias até ao montante necessário para as reparações. ------------------------ 

Mais delibera notificar o adjudicatário para reclamar, querendo, no prazo de 10 dias nos termos dos artigos 100.º 

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

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

8 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO N.º DEU – 01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à empreitada acima identificada e face à deliberação da Câmara Municipal, sobre este mesmo 

assunto, em reunião de 7 de agosto do corrente ano, vem a Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), na 

sequência de informação técnica, que fica anexa à presente minuta, propor: --------------------------------------------- 

«Nos termos da informação não há lugar à responsabilização do empreiteiro pelo pagamento dos 50% relativos 

ao valor do artigo OM7. Assim, propõe-se que o Dono da Obra delibere nesses termos alterando, nesse ponto, o 

deliberado na reunião de Câmara de 07.08.2012, sem prejuízo de se julgar conveniente que a Divisão Jurídica 

proceda à gestão/instrução do procedimento que vise apurar se assiste, ou não, ao Município de Vagos o direito 

de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do CCP, anexo ao DL 

n.º 18/2008, de 29/01. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro.» ------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------- 

• Não exigir ao adjudicatário o valor de 50% dos trabalhos do artigo OM7 (2.160,00€); --------------------- 

• Que a Divisão Jurídica proceda em conformidade com a proposta supra no que respeita ao disposto na 

alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); --------------------------------------------- 

• Que a DEU dê conhecimento ao empreiteiro; ---------------------------------------------------------------------- 

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

9 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCESSO N.º DEU – 01/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário, datada de 20 de setembro de 2012; -------------------------------------------- 

• Informação técnica de justificação de trabalhos de suprimento de erros e omissões, datada de 11 de 

outubro de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões n.º 3, de 11 de outubro de 2012; ----------------- 

• Ficha de controlo de custos, de 11 de outubro de 2012; ---------------------------------------------------------- 

O Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização (CDEU), concorda com a informação técnica e, em 17 de 

outubro de 2012, informa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões deverá ser submetida à 

apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro. Mais se julga 

conveniente que a Divisão Jurídica proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao 

Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do 

artigo 378.º do CCP, anexo ao DL n.º 18/2008, de 29/01.» ----------------------------------------------------------------- 

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

• Não exigir ao adjudicatário o valor de 50% dos trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de 

1.529,28 € (Mil quinhentos e vinte e nove euros e vinte e oito cêntimos); ------------------------------------------------ 

• Que a Divisão Jurídica proceda em conformidade com a informação supra no que respeita ao disposto 

na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a DEU dê conhecimento ao empreiteiro; ---------------------------------------------------------------------- 

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

10 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA - PROCESSO N.º 6.2.2 – 06/2008 - 

ADJUDICATÁRIO – CONSTRUTORA PAULISTA, LD.ª - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – DECRETO-

LEI N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 26 de setembro de 2012, 

solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; -------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de outubro de 2012; -------------------- 

• Informação da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (DIA), datada de 22 de outubro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução», nos termos do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11 – CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2.ª FASE - PROCESSO N.º 6.2.2 – 

02/2005 - ADJUDICATÁRIO – PATRÍCIOS, S.A. - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – DECRETO-LEI N.º 

190/2012, DE 22 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 10 de outubro de 2012, solicitando 

vistoria para efeitos de liberação parcial da caução; ------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 17 de outubro de 2012; -------------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 22 de outubro de 2012, 

comunicando que «pode o dono de obra proceder a liberação de 75% do valor da caução, face ao conteúdo do 

auto anexo» nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------- 

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

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

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

190/2012, de 22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

12 – ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO - PROCESSO N.º 6.2.2 – 

20/2008 - ADJUDICATÁRIO – CONSTRUTORA PAULISTA, LD.ª - LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – 

DECRETO-LEI N.º 190/2012, DE 22 DE AGOSTO --------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, datada de 26 de setembro de 2012, 
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solicitando vistoria para efeitos de liberação da caução; -------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de liberação da caução, datado de 16 de outubro de 2012; -------------------- 

• Informação da Divisão de Edifícios e Urbanização (DEU), datada de 22 de outubro de 2012, 

comunicando que «Pode o dono de obra proceder a liberação de 60% do valor da caução, face ao conteúdo do 

auto anexo» nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------------------- 

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

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

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

n.º 190/2012, de 22 de agosto; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 

DO EDIFÍCIO DA EPAV, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – 

ACTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO - PROCESSO N.º 6.2.2.1 – 6/2009 - 

ADJUDICATÁRIO – ARQUÉTIPO ATELIER – ARQUITECTURA, URBANISMO, ENGENHARIA E 

GESTÃO, LD.ª - ASSISTÊNCIA TÉCNICA Presentes: ----------------------------------------------------------------- 

• Comunicação do adjudicatário em resposta à deliberação da Câmara Municipal de 7 de agosto de 2012;  

• Deliberação da CMV de 7 de agosto de 2012 - «A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

conforme informação da DEU (Divisão de Edifícios e Urbanização), que aqui se dá como reproduzida e que 

mereceu a concordância da DJ (Divisão Jurídica), que a assistência técnica a que o projetista tenha direito, ou 

seja, 10 % do valor do contrato, seja pago após a Receção Provisória da obra». -------------------------------------- 

• Comunicação da DEU confirmando as informações anteriores da DEU e da DJ; ---------------------------- 

• Cópia do contrato; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para melhor análise. ------------------------------ 

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

14 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA - PROCESSO N.º DEU – 02/2010 - 

ADJUDICATÁRIO – FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A. - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE 

ERROS E OMISSÕES N.º1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicações do adjudicatário, datadas de 15 de outubro de 2012; -------------------------------------------- 

• Informação técnica de justificação de trabalhos de suprimento de erros e omissões, datada de 19 de 

outubro de 2012, anexando proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões n.º 1 e Ficha de controlo de 

custos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização (CDEU), concorda com a informação técnica e, em 22 de 

outubro de 2012, informa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões deverá ser submetida à 

apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro. Mais se julga 

conveniente que a Divisão Jurídica proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao 

Município de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do n.º 6 do 

artigo 378.º do CCP, anexo ao DL n.º 18/2008, de 29/01.» ----------------------------------------------------------------- 

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

• Não exigir ao adjudicatário o valor de 50% dos trabalhos de suprimento de erros e omissões no valor de 

2.483,86 € (Dois mil quatrocentos e oitenta e três euros e oitenta e seis cêntimos); ------------------------------------- 

• Que a Divisão Jurídica proceda em conformidade com a informação supra no que respeita ao disposto 

na alínea a) do n.º 6 do artigo 378.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Que a DEU dê conhecimento ao empreiteiro; ---------------------------------------------------------------------- 

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

15 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – DIA – E04/2012 - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA -------------------------------------------------- 

Presente informação do Chefe da Divisão de Infraestruturas e Ambiente (CDIA), datada de 31 de outubro de 

2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

empreitada “REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO”. ------------------------------------------------------------------- 

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 924.000,00 € (Novecentos e vinte e quatro mil euros) ------------ 

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; ------------------------ 
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• 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               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, 31 de outubro de 2012» ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 – PEDRO TOMÉ DA ROCHA E MUNICÍPIO DE VAGOS - DESTAQUE DE PARCELA DE 

TERRENO – VILA DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal na reunião de 8 de maio de 2012 a Divisão de Gestão 

Urbanística (DGU) apresentou proposta de destaque para uma parcela de terreno situada na vila de Vagos, 

inscrita na matriz rústica sob o artigo n.º 3704, com a área de 2781 m2. O destaque apresentado cria duas 

parcelas, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parcela A com a área de 1816 m2 e ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Parcela B com a área de 965 m2. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque. --------------------------------------------------- 

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

E quando eram 17 horas e 57 minutos, o senhor Vereador Eng. Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões, 

pelo que a deliberação que segue não contou com a participação e votação do senhor Vereador. --------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – LICINIO RAMOS, LD.ª - LOTEAMENTO – VILA DE VAGOS - PROCESSO N.º 1/12 ------------------ 

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

• Requerimento, entrado nesta Câmara Municipal em 28 de setembro de 2012, solicitando a junção ao 

processo de vários elementos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informações da Divisão Jurídica (DJ) datada de 26 de outubro, da Divisão de Planeamento e Urbanismo 

(DPU) datadas de 13 de agosto e 22 de outubro e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) datadas de 30 e 31 de 

outubro e 6 de novembro, todas do ano de 2012. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o loteamento de acordo com as informações supra 

indicadas, devendo a requerente retificar nos termos aí propostos. -------------------------------------------------------- 

Mais deliberou notificar a requerente para alterar, nos termos da informação de 31 de outubro de 2012, os 

projetos de especialidade apresentados por forma a que seja possível determinar a estimativa orçamental e valor 

da caução a prestar. Deve a requerente informar como pretende prestar caução. ---------------------------------------- 

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

E quando eram 18 horas e 07 minutos, o senhor Vereador Eng.ª Mário Martins entrou na sala de reuniões 

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

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

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

3 – OUTRALUZ – CANALIZAÇÕES, LD.ª - OBRAS PARTICULARES PROCESSO N.º 93/09 - 

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

• Requerimento n.º 4124/12, datado de 13 de abril de 2012, solicitando licença para alteração de edifício 

de habitação e comércio; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informações da Divisão Jurídica (DJ) datada de 18 de outubro, da Divisão de Gestão Urbanística 

(DGU) datadas de 4 e 9 de outubro, todas do ano de 2012; ----------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 29 de outubro de 2012; -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador Eng. Mário Martins, aprovar a 

proposta de alterações ao projeto de arquitetura. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, Eng. Mário Martins, declarou: «Abstenho-me porque é o tipo de licenciamento e fiscalização 

da Câmara Municipal que não devem acontecer.» --------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia, e face ao deliberado no início da reunião, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal introduziu o novo ponto que passou a ser de imediato objeto de deliberação nos 



 

 

 

 

 

 

Ata n.º 27/12, de 6 de NOVEMBRO, da Câmara Municipal de Vagos 

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

janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 - MANUEL ADÉRITO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 467/90 - CONSTRUÇÃO / LEGALIZAÇÃO 

DE ARRUMOS - RUA PARQUE DESPORTIVO - CANTO DE BAIXO - PONTE DE VAGOS - 

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

• Requerimento n.º 10186/12, de 11 de outubro de 2012, apresentado pelo técnico responsável pelo 

projeto, referente à construção/legalização de arrumos para apoio a atividade pecuária; ------------------------------- 

• Pareceres da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) datados de 3 e 12 de outubro de 2012; ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão de acordo com os pareceres supra. --------- 

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

--------- 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 nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por 

mim Carla Manuela Castro Sarabando, Assistente Técnica, tendo terminado a reunião às dezoito horas e onze 

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

 


