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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2017, de 03 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

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

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

da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, 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, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivo de férias. --------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para: ----------------------------------------------------------------------- 

  Dar nota da comunicação feita pela empresa Tecnorém , S.A., na sequência do voto de 

pesar aprovado por esta Câmara Municipal, pelo falecimento do seu funcionário Albino da 

Graça Vicente. A Tecnorém veio “manifestar a sua profunda gratidão e apreço pelo apoio 

e solidariedade demonstrados pelo executivo camarário, nomeadamente na pessoa do Sr. 

Presidente que, desde o primeiro instante neste momento de adversidade, se revelou 

inexcedível no seu acompanhamento. Agradecemos a todo o Executivo pela aprovação do 

Voto de Pesar que muito sensibiliza a família Tecnorém.”. -------------------------------------- 
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 Apresentar listagem de contratos de aquisição de serviços celebrados, para conhecimento 

da câmara municipal, nos termos do nº 4 do artigo 49º da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro 

(LOE2017), conforme informação da DF, de 28 de julho de 2017, que a seguir se transcreve:  

“Para cumprimento do estipulado do nº 4 do artigo 49º da lei nº 42/2016, de 28 de dezembro 

(LOE2017) e de acordo com o estipulado em 10 de março de 2017, no sentido de considerar 

apenas os contratos de aquisição de serviços reduzidos a escrito, segue abaixo a listagem 

dos contratos celebrados ou renovados, de aquisição de serviços, efetuados de 24 de junho 

de 2017 a 28 de julho de 2017: 

 

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

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

 Por proposta do senhor Presidente da Câmara foi aprovado, por unanimidade, a atribuição de um 

voto de louvor à Filarmónica Vaguense, pela brilhante participação no concurso mundial de 

Bandas que se realizou em Kerkrade, na Holanda, no pretérito mês de julho. ------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, alertando para as disposições da Lei 

72-A/2015, de 23 de julho – Estabelece o regime jurídico da cobertura jornalística em período 

eleitoral e regula a propaganda eleitoral através de meios de publicidade comercial – 

particularmente o disposto no n.º 4 do artigo 10º. --------------------------------------------------------- 

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

 

Objeto 

 

Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura 

do contrato 

Valor adjudicado 

(s/ IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços 

de organização de 

animação musical, no 

âmbito do evento 

animar o verão 2017 

 

Mega 

Agência, Lda 

 

 

05/06//2017 

 

 

20/07/2017 

 

 

64.600,00 € 

 

 

59 

Aquisição de serviços 

de organização e 

realização do evento 

“Municípios Sem 

Fronteiras Vagos 

2017 e Municípios 

Sem Barreiras – 

Vagos 2017” 

 

 

João Miguel 

Sarabando 

Santos 

 

 

 

04/07/2017 

 

 

 

27/07/2017 

 

 

 

16.000,00€ 

 

 

 

3 



 
 

Ata n.º 18/2017, de 03 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de agosto de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 11.290,96 € (onze mil, duzentos e noventa euros e noventa e seis cêntimos). --------------------- 

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 17 a 28 de julho; --------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 09 a 29 de julho; ------------------------------ 

ambos de 2017, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 COMISSÃO DE ZELO DA CAPELA DE RINES ------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Comissão de Zelo da Capela de Rines, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 06 de julho de 2017, requerendo “a isenção do pagamento de 

todas as taxas referentes às licenças para realização da festa anual do Lugar de Rines”;  
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 Valor das taxas (UAJ) = 71,05 € (setenta e um euros e cinco cêntimos); ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------ 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OUCA ----------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Ouca, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 10 de julho de 2017, requerendo “a isenção do pagamento das 

taxas de licença, para a festa anual em Honra do Sr. dos Aflitos, sita no Tabuaço”; ----- 

 Valor das taxas (UAJ) = 55,65 € (cinquenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos); - 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------ 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OUCA ----------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Ouca, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 18 de julho de 2017, requerendo “a isenção do pagamento das 

taxas de licença de ruído p/ o lançamento de artifícios pirotécnicos, dia 13 de agosto de 

2017, p/ a realização da Procissão em Honra da Nossa Senhora das Virtudes e Mártir 

São Sebastião”; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (UAJ) = 40,25 € (quarenta euros e vinte e cinco cêntimos); --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. ------------------------------------------ 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – ISENÇÃO DE TAXAS --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de julho de 2017, requerendo “a 

isenção de todas as taxas para realização da festa anual da Pinha no lugar de Ponte de 

Vagos, para os dias 22 e 23 de julho de 2017”; ------------------------------------------------ 

 Valor das taxas (UAJ) = 63,95 € (sessenta e três euros e noventa e cinco cêntimos); ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.5 COMISSÃO DE FESTAS DA IRMANDADE DE SANTA MARIA MADALENA DO 

RIO TINTO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Irmandade de Santa Maria Madalena do Rio 

Tinto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de julho de 2017, 

requerendo “a isenção do pagamento de todas as taxas referentes à realização da festa 

anual em honra de Santa Maria Madalena a realizar no lugar de Rio Tinto”; ------------ 

 Valor das taxas (UAJ) = 117,25 € (cento e dezassete euros e vinte e cinco cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.6 JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de julho de 2017, requerendo “a isenção do 

pagamento das taxas de licenciamento do passeio de cicloturismo do próximo dia 06 de 

agosto de 2017”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Valor das taxas (UAJ) = 37,81 € (trinta e sete euros e oitenta e um cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.7 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Desportiva e Cultural de Santo André de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 de julho de 2017, requerendo “a 

isenção da taxa do licenciamento para um passeio ciclo-turístico dia 23 de julho”; ----- 

 Valor das taxas (UAJ) = 37,81 € (trinta e sete euros e oitenta e um cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.8 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 25 de julho de 2017, requerendo “a isenção do 

pagamento das taxas de licença, para a festa anual em Honra de São Romão e Nossa 

Senhora dos Anjos, dia 04, 05 e 06 de agosto de 2017”; -------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 76,35 € (setenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos); --------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.9 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PONTE DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ---- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Ponte de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 28 de julho de 2017, requerendo “a isenção do pagamento 

das taxas de licença de ruído para a Festa do Emigrante dias 3 e 5 de agosto de 2017.”;  

 Valor das taxas (UAJ) = 60,95 € (sessenta euros e noventa e cinco cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de julho de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

Deve a UAJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

5 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA ------------------------------------------------ 

5.1 ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – 

MARIA DO CÉU NUNES COSTA SANTOS ---------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SAS, de 21 de julho de 2017, propondo: “que a Câmara Municipal 

autorize a alteração da titularidade do Contrato de Arrendamento, para o nome da 

requerente, Maria do Céu Nunes da Costa Santos, e a celebração do novo Contrato de 

Arrendamento, que passará a reger a forma de disponibilização do fogo acima 

referido.”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 24 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da titularidade do Contrato de 

Arrendamento, para o nome de Maria do Céu Nunes da Costa Santos. ------------------------------------------- 

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o novo contrato. ------------------------- 

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

5 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES ---------------------------------------- 

5.2 RENDAS EM ATRASO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SAS, de 12 de julho de 2017, propondo: “Que a Câmara Municipal de 

Vagos notifique a inquilina, dando conhecimento do montante da dívida acumulada até 

ao dia 10 de julho de 2017, no valor total de 2.460,41 euros e informe que o pagamento 

desta dívida deverá ser efetuado, na sua totalidade, no prazo de 30 dias a contar da data 

da notificação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A notificação deverá ainda informar que a mora no pagamento das rendas, por período 

superior a 3 (três) meses e o incumprimento do pagamento da dívida existente, no prazo 

fixado, será motivo para a Cessação do Contrato de Arrendamento.”; --------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 24 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a inquilina para fazer o pagamento da divida 

acumulada até ao dia 10 de julho de 2017, no valor total de 2.460,41 € (dois mil, quatrocentos e sessenta 

euros e quarenta e um cêntimos), no prazo de 30 dias a contar da data da notificação, conforme informação 

do SAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – CONCURSO PÚBLICO – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação de 05 de julho de 2017, fundamentando a aquisição de prestação de serviços de até 20 

assistentes operacionais pelo período de até 11 meses, ao abrigo do artigo 50º da Lei nº 42/2016, 

de 28 de dezembro (LOE2017); ------------------------------------------------------------------------------ 

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 28 de julho de 2017, que a seguir se 

transcreve, anexando Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, para o concurso supra:  
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“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão Financeira (Serviço de Aprovisionamento) proceda à abertura de 

procedimento para a aquisição de prestação de serviços de auxiliares de ação educativa para o 

ano letivo 2017/2018. 

Mais se determina: 

1) Aprovar o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos; 

2) Estabelecer o valor do Preço Base em 206.000,00 € (duzentos e seis mil euros); 

3) Que o Prazo de Execução seja de 11 Meses; 

4) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 12 Dias; 

5) Que se adote o procedimento de Concurso Público atendendo ao valor acima referido; 

6) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

 Presidente – Técnico Superior, Bruno Marques; 

 Vogal – CDF, Nuno André (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos); 

 Vogal – CDPP, Nuno Carvalho. 

 Suplentes: 

 Técnico Superior, André Nunes; 

Técnica Superior, Elisabete Tavares. 

 Secretário do Júri: 

 Técnica Superior, Elisabete Tavares, substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 

Assistente Técnico, Simão Rodrigues. 

7) 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. 

8) Propor à Câmara Municipal que submeta à Assembleia Municipal pedido para que este 

órgão emita autorização favorável à assunção de compromissos plurianuais, uma vez 

que o procedimento em causa (encargos estimados para o ano de 2018 é de 131.090,91 

€ + IVA) não se enquadra na autorização genérica para assunção de compromissos 

plurianuais da Câmara Municipal, deliberada na sua reunião de 24 de novembro de 

2016. 
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9) Solicitar à Câmara Municipal a autorização para a contratação da presente aquisição 

de serviços, ao abrigo do artigo nº 50 da LOE 2017, tendo como base a informação do 

serviço requisitante. 

10) Submeter a presente proposta de deliberação à reunião da Câmara Municipal.”; ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de julho de 2017: “À Reunião de C.M.”. ------- 

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

Mais deliberou, solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.1 CASABLANCA LOUNGE BAR – PRAIA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Ritual Sereno, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

28 de junho de 2017, requerendo que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «CASABLANCA LOUNGE BAR», sito na Praia da Vagueira, seja alargado 

como segue: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Todas as 6.ªs feiras, sábados e vésperas de feriado, das 02H00M às 04H00M, 

durante a época balnear; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 17 de julho de 2017;  

 Parecer favorável da GNR, de 05 de julho de 2017; ------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 20 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que: 

1. Em 28/06/2017 o requerente Ritual Sereno, Lda., titular explorador do 

estabelecimento denominado “Casablanca Lounge Bar”, sito na Rua da Praia 

Nova, na freguesia da Gafanha da Boa Hora, solicitou à Câmara Municipal o 

alargamento de horário de funcionamento para todas às 6.ª feiras, sábados e 

vésperas de feriado, durante a época balnear, das 02h00 às 04h00; 

2. Nos termos do Anexo I, da Portaria n.º 174/2017, de 26 de maio, a duração da 

época balnear para as praias do Concelho de Vagos é de 24 de junho a 10 de 

setembro de 2017; 
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3. O estabelecimento supramencionado é um equipamento de praia com o 

Contrato de Concessão n.º COS-2012-0041, valido até 31/12/2018; 

4. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 8/08, 

para o uso de “Estabelecimento de Bebidas”; 

5. O requerente efetuou a mera comunicação prévia para a exploração do 

estabelecimento em causa; 

6. O parecer da GNR é favorável, “desde que não implique conflitos com os 

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

7. Da análise do parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora 

verificou-se que o mesmo continha um lapso. Assim onde se lê “…época balnear 

de 2016…” deve ler-se “…época balnear de 2017…”; O referido parecer é 

favorável; 

8. Não há registos de queixas em matéria de ruído sobre o referido 

estabelecimento; 

9. O processo se encontra devidamente instruído. 

Perante tudo o exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, no entanto 

deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento 

aos pressupostos do parecer à GNR.”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir a pretensão. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.2 PAU DE CANELA – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – 

INDEFERIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------               

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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8 – CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE 

RESIDUOS URBANOS (RU) A DESTINO FINAL” – ATUALIZAÇÃO DO PREÇO 

CONTRATUAL REFERENTE À TAXA DE INFLAÇÃO (TAXA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE 

PREÇOS NO CONSUMIDOR), PUBLICADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA  

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

 Comunicação da Luságua – Serviços Ambientais, S.A., com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 02 de fevereiro de 2017, remetendo: “proposta de atualização de preços para o 

ano de 2017, … de acordo com a taxa média anual da inflação do ano anterior, determinada pelo 

índice de preços no consumidor publicado pelo INE, com base no IPC Geral. O valor publicado 

para o ano de 2016 é de 0,6% tendo sido o mesmo aplicado à totalidade dos serviços previstos na 

proposta.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O senhor Presidente da Câmara, informou: ---------------------------------------------------------------- 

1. Considerando a cláusula oitava do contrato de “Aquisição de serviços de recolha e 

transporte de resíduos urbanos (RU) a destino final”, assinado em 2 de março de 2016, 

entre o Município de Vagos e a empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A., que refere 

o seguinte: “O segundo outorgante, compromete-se a executar inteiramente os 

trabalhos, dentro das cláusulas previstas e fixadas no Caderno de Encargos, pelo preço 

indicado na proposta, sem prejuízo de uma eventual atualização de preços prevista na 

cláusula 4.2 do Caderno de Encargos, aceitando todas as obrigações de acordo com as 

disposições legais em vigor e obrigando-se ao seu cumprimento.”; 

2. Considerando que o preço contratual é de 767.892,30€, para o prazo de execução 

contratual de cinco anos, correspondendo a um preço anual de 153.578,46€, valores aos 

quais acresce o IVA à taxa legal de 6%; 

3. Considerando o disposto na cláusula 4.2.2 do Caderno de Encargos: “Os preços 

unitários referidos no ponto anterior, serão atualizados no início de cada ano, a iniciar 

no ano seguinte ao da adjudicação, de acordo com a taxa média anual da inflação do 

ano anterior, determinada pelo índice de preços no consumidor publicado pelo INE, 

Instituto Nacional de Estatística, com base no IPC Geral.”; 

4. Considerando o ofício, que se anexa, com a ref.ª CA.021/2017, de 30 de janeiro de 2017, 

da empresa cocontratante, com a proposta de atualização de preços para o ano de 2017; 

5. Dou conhecimento à Câmara Municipal da atualização do preço contratual, conforme 

proposta, acrescido de IVA à taxa de 6%, para o ano de 2017, referente à taxa de inflação 

(taxa de variação do índice de preços no consumidor) de 2016, publicada pelo Instituto 

Nacional de Estatística.”. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

PRAIA DA VAGUEIRA E DA PRAIA DO LABREGO – PROC.º E04/2012 – AROUCONSTRÓI, 

S.A. – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO N. 2 ------------------ 

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

 Comunicação da empresa Arouconstói – Engenharia e Construções, S.A., com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 08 de junho de 2017, solicitando vistoria para efeito de liberação de 

30% da caução; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 03 de julho de 2017; --------------------- 

  Informação da DPP, de 03 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 15 de julho de 2017: “De acordo com o auto de vistoria que se encontra em 

anexo, pode ser liberada a caução solicitada.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2017: “À Reunião de CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 30% do valor da caução, nos 

termos das informações técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

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

2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC. º E05/2017 – APROVAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – PARECER N.º 1 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 19 de julho de 2017, para efeitos de aprovação 

parcial; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de julho de 2017: “Pode ser aprovado o Desenvolvimento do Plano de 

Segurança e Saúde, nas condições propostas pela Coordenação de Segurança de Obra. Deve ser 

dado conhecimento aos interessados”; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de julho de 2017: “Aprovado conforme 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

3 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC. º E05/2017 – APROVAÇÃO A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – PARECER N.º 2 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------  

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 21 de julho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 25 de julho de 2017: “De aprovar os elementos entregues para completar o 

PSS da empreitada “ Sinalização Horizontal de Vias”. Deve ser dado conhecimento aos 

interessados, da decisão.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de julho de 2017: “Aprovado conforme 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

PROC.º E04/2017 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 2 – PLANOS 

DE TRABALHO DE RISCO ESPECIAL (PTRE): “SINALIZAÇÃO HORIZONTAL” – 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 24 de julho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 24 de julho de 2017: “De aprovar os elementos entregues do PTRE – 

Sinalização Horizontal, da empreitada em epígrafe. Deve ser dado conhecimento aos 

interessados”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de julho de 2017: “Aprovado conforme 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC. º E09/2017 – APROVAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – PARECER N.º 3 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – FASE 3 – 

RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 18 de julho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 18 de julho de 2017: “De aprovar os Elementos Constituintes do 

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde – Plano de Sinalização Temporário – Fase 3, 

nas condições da informação da Coordenação de Segurança de Obra. Deve ser comunicada aos 

interessados a decisão”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de julho de 2017: “Aprovado conforme 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

6 – ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – PROCº E12/99 – RECEÇÃO 

DEFINITIVA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

09 de junho de 2017, solicitando: “o cancelamento da garantia Bancária e seguro caução.”;  

 Informação da DPP, de 14 de julho de 2017; -------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 29 de julho de 2017: “De acordo com a informação do Eng. André 

Nunes e conforme auto em nexo foi efetuada a receção definitiva da empreitada em questão. Assim 

podem ser libertadas as garantias e cauções retidas”; --------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria de Receção Definitiva, de 14 de julho de 2017; -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2017: “ À Reunião da CM”.  

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

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

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

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

7 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES - SANCHEQUIAS – PROCº E07/2017 – 

ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 14 de julho de 2017, propondo: “a adjudicação ao 

concorrente classificado em 1º lugar, ou seja, Manuel Francisco de Almeida, S.A., pelo montante 

de 2.963.691,24 € (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e um euros 

e vinte e quatro cêntimos) ”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2600, no valor de 217.386,51 € (duzentos e dezassete mil, 

trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos), para o ano em curso e 2.924.126,21 € 

(dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e seis euros e vinte e um cêntimos), 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de julho de 2017: “À DF, para cabimentação e 

posterior remessa à Reunião de C.M.”. --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Beneficiação da EM 598 – Rines – 

Sanchequias”, ao concorrente Manuel Francisco de Almeida, S.A., pelo valor de 2.963.691,24 € (dois 

milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos), 

conforme relatório final do júri do procedimento. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

Ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por 

incompatibilidades profissionais, pelo que a deliberação que segue não contou com a participação da 

senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1 – JOSEFINA AGUILAR SANTOS COSTA NOVO – PROC.º 733/78 – CANTO DE BAIXO – 

PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – LEGALIZAÇÃO -------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Josefina Aguilar Santos Costa Novo, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 23 de maio de 2017, juntando elementos ao processo 733/78; ------------------------- 

  Informação da DGU de 01 de junho de 2017; ------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDGU, de 08 de junho de 2017: “a legalização da alteração e ampliação da moradia 

e anexo (art.34º a 36º do RMUE), não incluindo a autorização de utilização, uma vez que terão 

de ocorrer obras, dado que o muro de vedação deverá distar 4m ao eixo da via”; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de julho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de legalização da alteração da moradia 

e anexo, conforme parecer da DGU. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz entrou na sala de reuniões, reassumindo 

as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e 

quatro minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


