
 
 
 
 
 
 

Ata n.º 28/13, de 18 de dezembro de 2013, da Câmara Municipal de Vagos 

 

ATA Nº 28/13 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 

2013 

 

--------- No dia 18 de dezembro de 2013, pelas nove horas e trinta e oito 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. Silvério Rodrigues Regalado, com a presença do senhor Vice-Presidente eng. João Paulo 

Sousa Gonçalves, e dos senhores Vereadores, eng. João Manuel Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, 

eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng. Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião a senhora Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora Vereadora dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

1. O senhor Presidente da Câmara, propôs que a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal do ano de 2014 

fosse, não no dia 2 de janeiro, mas no dia 8 do mesmo mês à hora habitual. ------------------------------------------ 

Todos os senhores Vereadores concordaram com a proposta. ----------------------------------------------------------------- 

2. A senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé, deu conta da situação da obra da Biblioteca Municipal, 

nomeadamente o agendamento de uma reunião com a empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Ldª. ----------- 

3. A senhora Vereadora Dulcínia Sereno, informou sobre a colocação de contentores de madeira para recolha de 

roupas em alguns pontos do Município. Informou ainda que os mesmos serão retirados, uma vez que, a 

Câmara Municipal não autorizou a sua colocação e está em fase de pré-acordo com uma empresa. --------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ORDEM DO DIA 

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

ORGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Ata n.º 26/13, de 20 de novembro – RETIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------- 

Na ata n.º 26/13, de 20 de novembro, no capítulo C – GESTÃO URBANÍSTICA – PONTO 8 – CARLOS 

NUNES FERREIRA – PROCESSO 181/09 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA HORA – 

LOCALIZAÇÃO DE TERRENO EM DOMÍNIO HÍDRICO – Onde se lê: « … e nos termos do art.º 72.º do 

RMUE …», deve ler-se: « … e nos termos do art.º 72.º do RJUE … ». ---------------------------------------------------- 

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

2 – CONSELHO GERAL – EPADRV – INDICAÇÃO DOS TRÊS REPRESENTANTES DA AUTARQUIA  

Presente e-mail do Presidente do Conselho Geral da Epadrv – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos, de 2 de dezembro de 2013, onde solicita a indicação dos três representantes da 

Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indicar como representantes da autarquia os senhores: ------------ 

 Presidente da Câmara Municipal – dr. Silvério Rodrigues Regalado; -------------------------------------------------------- 

 Vice Presidente – eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------- 

 Vereadora – eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de dezembro de 2013, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 421.041,90 € (quatrocentos e vinte e um mil, quarenta e um euros e noventa cêntimos). ---------------- 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 30 de novembro a 
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12 de dezembro e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 29 de novembro a 12 

de dezembro, ambos do ano 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

4.1 - 15ª alteração ao Orçamento 2013 -------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do art.º 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, a 15 ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 148.200,00 € (cento e quarenta e oito mil e 

duzentos euros), documento constituído por 02 folha(s), assinada e  rubricada pela Câmara Municipal, a qual se 

dá aqui como inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do 

Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a 

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

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

4.2 – 10ª alteração ao plano plurianual de investimento (PPI) de 2013 ----------------------------------------------- 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 1 do art.º 33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, a 10ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimento) do corrente ano, documento constituído por 02 folha(s), assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo com o 

nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 

19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------------------------- 

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

4.3 – Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2014 ----------------------------------------------------- 

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

nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto de abstenção do senhor 

Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, propor à Assembleia Municipal, a aprovação do Orçamento e 

Plano Plurianual de Investimentos para 2014, que incluem o Mapa de Pessoal, documentos que, depois de 

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

reproduzidos para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 

de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficarão a fazer parte integrante da 

presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Orçamento apresenta, quer na receita quer na despesa, a importância de 18.081.618,00 € (dezoito milhões, 

oitenta e um mil seiscentos e dezoito euros), sendo o dossier composto por 42 folhas. ------------------------------ 

O senhor Vereador eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, apresentou a seguinte declaração de voto: -------------- 

“Abstenção porque: 

1 – Depois de dar os contributos solicitados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, para o Orçamento e 

Plano de Atividades de 2014, tinha a expectativa de que teria a oportunidade de em reunião preparatória do 

mesmo, aferir do que tinha sido assumido e a sua amplitude. Assim como avaliar das restantes propostas e ficar 

com uma visão mais correta das mesmas. 

2 – Entre outras coisas, o Orçamento Participativo não foi tido em conta neste Orçamento e Plano de 

Atividades. 

3 – Queremos perceber da bondade deste Orçamento e Plano de Atividades e principalmente da sua execução, 

embora nos pareça que a Câmara Municipal tem todas as condições para uma boa execução do mesmo. 

4 – Não obstante a abstenção, estaremos sempre disponíveis para dar contributos e discutir opções, para 

melhorar a qualidade do trabalho da Câmara Municipal de forma a dar aos cidadãos de Vagos uma cada vez 

melhor qualidade de vida.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues, apresentou a seguinte declaração de voto: ------------- 

“Os aspetos deste orçamento que conduziram ao voto expresso, são os seguintes: ------------------------------------- 

1. Esforço de concretização do mesmo, em tempo reduzido, antes do prazo legalmente exigido (30-01-

2014). 

2. O plano Plurianual de Investimentos parece equilibrado face à realidade macroeconómica do País 

para os próximos anos. 

3. Existem dúvidas ao nível da receita, em que algumas rubricas parecem demasiado conservadoras, e 

dúvidas na previsão de despesa onde parece haver suborçamentação. Quanto à receita, o argumento 

expresso é que o histórico existente aconselha alguma prudência face à ausência de dados da evolução 

da cobrança de impostos como o IMI e outros. Quanto à despesa, o corte de cerca de 1 milhão de euros 

em relação a 2013, em que as contas da “limpeza e higiene”, “transportes”, etc, são as que mais 

contribuem para a descida, a justificação assumida é que existiam dividas transitadas de anos 

anteriores, que mascaravam o real custo no exercício corrente, e que em principio ficam inteiramente 

saldadas em 2013. 

4. Face a anos anteriores, este orçamento parece estar expurgado de divida transitada, e por isso o seu 

valor global deixa antecipar uma taxa de execução bastante melhor que a dos anos anteriores. 

Face ao exposto, e numa perspetiva de responsabilização para a execução plena desta proposta de orçamento, 
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defendida como a mais correta e exequível, decidi-me pelo voto favorável, apesar das dúvidas que subsistem, 

dando assim um contributo motivacional e de boa fé no respeito pela presunção das previsões, ora  enunciadas 

pelo Exmo. Sr. Presidente da CMV”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

6 – TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – ANO 2014 ---------------------------------- 

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

• Extrato do Regulamento e Tabela de Taxas e outras receitas do Município de Vagos, publicado no DR, 

2ª Série, nº 153 em 9 de agosto de 2013 – artº 5º - atribuições; -------------------------------------------------- 

• Índices de Preços ao Consumidor (INE) – Variação média dos últimos 12 meses (%); ---------------------- 

A tabela de taxas e outras receitas municipais para o ano de 2014 sofrerá uma correção de + 0,56 %, em 

cumprimento do disposto no artigo 5.º (atualização) do Regulamento, conforme quadro «Índices de preços no 

consumidor – Variação média nos últimos 12 meses (%) – Total exceto habitação – outubro 2013». --------------- 

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

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

7 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – 

AGRADECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Ofício, da Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro), de 27 de novembro de 2013, 

a agradecer a colaboração prestada ao Rastreio de Cancro da Mama que decorreu neste Concelho; ------- 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 29 de novembro de 2013. ----------------------------- 

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

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

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

PROPOSTA DE CANDIDATURA PARA OITO ELEMENTOS ----------------------------------------------------- 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 10 de dezembro de 2013, onde 

propõe a submissão, ao IEFP, de mais duas candidaturas aos CEI e CEI+, para um total de oito 

elementos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 5541, no valor de 2,00 €; -------------------------------------------------------- 
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• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 10 de dezembro de 2013. ----------------------------- 

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

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

9 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 100% - 

ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO – FERNANDA CATARINA SANTOS ROCHA ------------------------ 

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

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

Messias dos Santos Gamelas, (pai da aluna acima referida), com residência em Ponte de Vagos; --------- 

• Documento comprovativo da matrícula; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Documento comprovativo de pagamento do passe relativo ao mês de outubro; ------------------------------- 

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 11 de dezembro de 2013, onde 

propõe “o apoio no pagamento do passe escolar a 100%, de forma a permitir ao aluno a frequência 

regular da escola (10º ano), no presente ano letivo”; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de dezembro de 2013. ----------------------------- 

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

dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, no valor de cerca de 24,00 € (vinte e quatro euros), 

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

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

10 - TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 100% - 

ALUNO DO ENSINO SECUNDÁRIO – GABRIEL ROCHA COSTA ---------------------------------------------- 

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

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

Lúcia Maria de Pinho Rocha das Neves, (mãe do aluno acima referido), com residência em 

Sanchequias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Atestado da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, comprovativo de situação de desempregado, - 

• Documento comprovativo da matrícula; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 11 de dezembro de 2013, onde 

propõe “o apoio no pagamento do passe escolar a 100%, de forma a permitir ao aluno a frequência 

regular da escola (10º ano), no presente ano letivo”; ------------------------------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de dezembro de 2013. ----------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de comparticipação apresentada pela 

dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, no valor de cerca de 19,00 € (dezanove euros), dependendo do 

número de dias úteis no mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

11 – ACORDO DE COOPERAÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE VAGOS – ADENDA -------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Adenda ao Acordo de Cooperação, a outorgar entre o Município de Vagos e a Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 12 de dezembro de 2013. ------------ 

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

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

12 – ASSOCIAÇÃO DE KEMPO DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO --------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 12 de dezembro de 2013, que a seguir se 

trancreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Proposta 

Data: 12 de dezembro de 2013               Para: Reunião de Câmara 

Assunto: Associação de Kempo Chinês de Vagos – Atribuição de Subsídios 

� Considerando que o novo Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo (PMAAD), já se 

encontra em vigor; 

� Considerando que o PMAAD é constituído por subprogramas específicos no apoio as entidades do 

concelho; 

� Considerando que a AKCV – Associação de Kempo Chinês de Vagos, com sede na Praia da Vagueira, 

é uma associação sem fins lucrativos e tem como objetivo difundir, promover, incentivar e desenvolver 

a prática e educação desportiva com base na arte marcial Lohan Tao Kempo, em parceria com a 

Federação Portuguesa de Lohan Tao, pretende organizar em Vagos entre os dias 11 e 13 de Abril de 

2014, o Campeonato Mundial de Estilos; 

� Considerando que este tipo de iniciativa se encontra previsto no subprograma 2 do PMAAD; 

� Considerando o envolvimento internacional desportivo que esta competição acarreta e a difusão e 

notoriedade por inerência, que o Município de Vagos terá; 

� Considerando que a AKCV solicitou um apoio financeiro e logístico para fazer face às exigências na 

organização deste tipo de evento; 
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Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à associação em causa, o apoio logístico 

necessário à organização do evento e, dentro das possibilidades dos serviços municipais e, o seguinte apoio 

financeiro: 

 

Nome Associação Apoio a atribuir 

AKCV 

� Organização de Campeonato Mundial de Estilos 
7.500,00€ 

 

O Presidente da Câmara Municipal, (Silvério Regalado, Dr.)”. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

13 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 500.000,00 € (QUINHENTOS MIL 

EUROS) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Minuta de Contrato de Empréstimo a outorgar entre o Município de Vagos e a Caixa Geral de 

Depósitos, que aqui se dá como inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDF, dr. Nuno André de 16 de dezembro de 2013; -------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara de 17 de dezembro de 2013. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Empréstimo e remeter à 

Assembleia Municipal, para a devida autorização. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º 6.2.2 - 6/2008 – AUTO DE 

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

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Construtora Paulista, Lda, de 05 novembro de 2013; -------------- 

• Auto de Vistoria II para efeitos de liberação de caução, de 21 de novembro de 2013, subscrita pelo 

representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, eng.º 
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Manuel Martins Ribeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 04 de dezembro de 2013, comunicando que 

«Pode o dono de obra proceder a liberação de 15% do valor da caução», nos termos do artigo 3.º, 

ponto 1, do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, ficando o remanescente de 10% de caução, 

correspondente ao 5º ano da garantia da obra»; ------------------------------------------------------------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, de 05 de dezembro 

de 2013, que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM»; ------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

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

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

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

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

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

2 – ALCATROAMENTO DA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO – PROC.º 6.2.2 - 09/2008 – AUTO 

DE RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Teotónio & Filhos, Lda, de 20 de setembro de 2013; ------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, de 27 de novembro de 2013, subscrita pelo 

representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, senhor 

Arlindo Pereira Almeida Pais; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 04 de dezembro de 2013, juntando o auto de 

Receção Definitiva a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; -------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, de 05 de dezembro 

de 2013, que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM»; ------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 - ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO – CALVÃO – PROC.º 6.2.2 - 10/2008 

– AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Teotónio & Filhos, Lda, de 20 de setembro de 2013; ------------- 

• Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva, de 27 de novembro de 2013, subscrita pelo 

representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, senhor 

Arlindo Pereira Almeida Pais; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 04 de dezembro de 2013, juntando o auto de 

Receção Definitiva a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; -------------------------- 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, de 05 de dezembro 

de 2013, que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM»; ------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

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

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

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

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

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

4 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC.º DEU – E01/2010 – SISTEMA DE 

UPS/DESENFUMAGEM – REDUÇÃO DE TRABALHOS ------------------------------------------------------------ 

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

• Informação apresentada pelos técnicos superiores engenheiros Ana Vilão e André Nunes, de 05 de 

dezembro de 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDEP, arqt.º Pedro Castro, de 09 de dezembro de 2013, que a seguir se transcreve: 

«Concordo. De aprovar, face à fundamentação do parecer, a redução de trabalhos referidos no ponto 

10 do mesmo.»; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a redução dos trabalhos referidos na informação e 

parecer supra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – BENEFICIAÇÃO DA RUA SR. ISAAC – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PROC.º 6.2.2 - 15/2008 – 

AUTO DE VISTORIA II PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ------------------------------------- 

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

• Comunicação do adjudicatário da obra, Teotónio & Filhos, Lda, de 20 setembro de 2013; ----------------- 

• Auto de Vistoria II para efeitos de liberação de caução, de 27 de novembro de 2013, subscrita pelo 

representante do dono de obra, eng.º José Silvestre e pelo representante da entidade executante, sr. 

Arlindo Pereira Almeida; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 04 de dezembro de 2013, comunicando que 

«Pode o dono de obra proceder a liberação de 15% do valor da caução», nos termos do artigo 3.º, 

ponto 1, do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, ficando o remanescente de 10% de caução, 

correspondente ao 5º ano da garantia da obra»; ------------------------------------------------------------------ 

• Parecer do Chefe da Divisão de Gestão Infraestruturas (CDGI), eng. Jorge Almeida, datada de 09 de 

dezembro de 2013, que a seguir se transcreve: «De submeter a apreciação/homologação da CM»; ------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

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

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

Que a Divisão Financeira (DF) proceda de acordo com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º190/2012, de 

22 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – PROC.º DEU – E02/2010 – AUTO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Auto de Receção Provisória Parcial, de 02 de dezembro de 2013, subscrita pelo representante do dono 

de obra, engenheiros José Silvestre e André Nunes e pelo representante da entidade executante, eng. 

João Pedro Nunes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Lista de trabalhos, anexa ao Auto de Receção Provisória Parcial; ----------------------------------------------- 

• Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 10 de dezembro de 2013, juntando o auto de 

Receção Provisória Parcial a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; ---------------- 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 10 de dezembro de 2013, que a seguir se transcreve: «De 

homologar o presente Auto de Receção Parcial da empreitada (os trabalhos a não rececionar constam 

da lista anexa)»; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2013. ---------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória Parcial. --------- 

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

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

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC. N.º 1/07 – LOMBOMEÃO - 

ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Armando Viana, Lda., com sede em Vagos, de 12 de setembro de 2013, a solicitar a 

reapreciação à alteração de loteamento; ----------------------------------------------------------------------------- 

• Informação da técnica superior da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), dr.ª Edília Pena, de 16 de 

setembro de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 17 de setembro de 2013, que a seguir se transcreve: 

«Concordo com a informação prestada. À consideração superior, face ao exposto em 3»; ----------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé de 11 de dezembro de 2013, que a seguir se 

transcreve: «À reunião de Câmara para deliberação face aos pontos nº 2 e 3.». ----------------------------- 

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

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

2 - OLIVEIRA, LONTRO E FILHOS, LDA – CHOCA DO MAR – CALVÃO – PROCESSO 1/11 ---------- 

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

• Exposição do requerente, de 17 de setembro de 2013, que requer para licenciamento de pedreira o 

pagamento das taxas devidas em prestações; ----------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 03 de outubro de 2013; --------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.a Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2013. ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das taxas devidas em prestações. ------- 

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

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

3 – MARIO DORINDO DA SILVA QUINTANEIRO – VAGOS – PROCESSO 115/10 – ALTERAÇÃO 

DE MORADIA, ANEXOS E MUROS -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação dos técnicos superiores da DGU, dr.ª Edília Pena e arq. Manuel Tavares, de 19 e 20, ambas 

de setembro de 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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•  Informação do topógrafo deste município, sr. Luis Simões, de 01 de novembro de 2013; ------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé de 28 de novembro de 2013, que a seguir se 

transcreve: «À reunião da CM para análise dos alinhamentos pretendidos pelo requerente». ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alinhamento pretendido na condição do requerente, 

no prazo de 90 dias, registar na Conservatória do Registo Predial, ónus de renúncia e apresentar o documento 

comprovativo nesta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PRILUX – COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS LDA - PROCESSO 1/13 - PONTE 

DE VAGOS - ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Prilux – Comércio Construção e Obras Públicas, Ldª, de 12 de novembro de 2013, 

apresentando alterações ao alvará de loteamento nº 3/13 (procº nº 1/13); -------------------------------------- 

• Informações dos técnicos superiores, dr. Nuno Carvalho, de 25 de novembro e arq. Manuel Tavares de 

04 de dezembro, ambas de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 12 de dezembro de 2013, que a seguir se transcreve: -------- 

“Concordo com as informações prestadas em 25/11/13 e 4/12/13. À consideração superior”. ------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 13 de dezembro de 2013, que a seguir se 

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

“À Reunião de Câmara p/ aprovação de alteração de alvará de loteamento”. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração apresentada pelo requerente. ---------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PUBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para apresentar as seguintes situações: ----------- 

      1. Abaixo assinado dos moradores na Rua dos Cardais sobre controlo de velocidade; ----------------------------- 

      2. Necessidade de reparação pontual da EN 109; ------------------------------------------------------------------------ 

      3. Placas identificadoras do Concelho no limite dos Cardais. ---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos que entendeu por conveniente. -------------------------- 

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

Finalmente o senhor Presidente da Câmara antes do encerramento da reunião desejou a todos votos de Boas 
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Festas e um Bom Ano 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- 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 57 do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador, 

assistente técnica, que a redigi, tendo terminado a reunião às doze horas e trinta e sete minutos. --------------------- 

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

 


