
 

 

No dia oito de janeiro de dois mil e catorze, pelas 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

assistente técnica, Carla Manuela Castro 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

1 - O senhor Vereador, eng. Mário Martins

que se encontravam por pagar à data de 31 de dezembro 2013

que irá dar instruções à Divisão Financeira para fornecer

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

2 – Ainda o senhor Vereador, eng. Mário Martins, solicitou informação sobre o relatório da Inspeção 

Geral de Finanças. O senhor Presidente 

institucional e os pessoais dos senhores drs Rui Cruz e Marco Domingues relativamente ao «projeto de 

relatório». Agora resta aguardar pelo 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 - A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Marques

obra da Biblioteca. A senhora Vereadora 

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

4 – O senhor Presidente da Câmara propôs que a reunião 

realizasse no dia 22 de janeiro à hora habitual. Todos os senhores Vereadores concordaram com a

alteração proposta, devendo ser publicado edital para conhecimento dos munícipes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2014, de 08 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

de dois mil e catorze, 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 

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

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

Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

eng. Mário Martins, para solicitar uma listagem de todos os subsídios

à data de 31 de dezembro 2013. O senhor Presidente da Câmara inform

irá dar instruções à Divisão Financeira para fornecer o solicitado. ------------------------------------------

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

Ainda o senhor Vereador, eng. Mário Martins, solicitou informação sobre o relatório da Inspeção 

senhor Presidente da Câmara informou que foram remetidos os contraditórios 

institucional e os pessoais dos senhores drs Rui Cruz e Marco Domingues relativamente ao «projeto de 

Agora resta aguardar pelo «relatório final». Nessa altura será dado conhecimento ao executivo 

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

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

Maria do Céu Marques, questionou relativamente ao ponto de

ereadora eng.ª Sara Caladé, prestou os devidos esclarecimentos.

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

O senhor Presidente da Câmara propôs que a reunião ordinária pública do dia 15 de janeiro

de janeiro à hora habitual. Todos os senhores Vereadores concordaram com a

alteração proposta, devendo ser publicado edital para conhecimento dos munícipes.------------

aneiro, da Câmara Municipal de Vagos 

1 minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

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

ecretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

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

de todos os subsídios atribuídos e 

enhor Presidente da Câmara informou 

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

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

Ainda o senhor Vereador, eng. Mário Martins, solicitou informação sobre o relatório da Inspeção 

remetidos os contraditórios 

institucional e os pessoais dos senhores drs Rui Cruz e Marco Domingues relativamente ao «projeto de 

«relatório final». Nessa altura será dado conhecimento ao executivo 

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

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

, questionou relativamente ao ponto de situação da 

Sara Caladé, prestou os devidos esclarecimentos. ----------- 

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

o dia 15 de janeiro se 

de janeiro à hora habitual. Todos os senhores Vereadores concordaram com a 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 

em dinheiro de 41.947,31 € (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete euros e trinta e um 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

“ - O.P. nº. 4439 – Encobarra

pagamento do Auto nº 24 – Centro Escolar Fonte de Angeão. Fatura nº 2541;

 - O.P. nº. 4473 – Aveiria – 

pagamento do Auto nº 1 – Construção de Passadiços na Praia do Areão 

 - O.P. nº. 4569 – Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas 

no valor de 29.776,06 €, para pagamento do Auto n

da Vagueira. Fatura nº 20130086;

 - O.P. nº. 4655 – Ferreira – Construções S.A., no valor de 10.388,41 

de Preços Provisório nº 3 – Centro Escolar Gafanha Boa

 - O.P. nº. 4656 – Ferreira – Construções, S.A., no valor de 198.397,15 

– Centro Escolar Gafanha Boa –

 - O.P. nº. 4657 – Ferreira – Construções S.A., no valor de 14.118,28 

de Preços Provisório nº 5 – Centro Escolar Gafanha Boa

 - O.P. nº. 4568 – Ferreira – Construções S.A., no valor de 11.253,61 

de Preços Provisório nº 4 – Centro Escolar Gafanha Boa

 - O.P. nº. 4713 – Aveiria – 

pagamento do Auto nº 2 – Construção de passadiços na Praia do Areão 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de janeiro de 2014, o qual acusa um saldo 

€ (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete euros e trinta e um 

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

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

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

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

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

Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 139.349,33 

Centro Escolar Fonte de Angeão. Fatura nº 2541; 

 Empreendimentos Imobiliários, S.A., no valor de 33.109,10 

Construção de Passadiços na Praia do Areão – 3ª Fase. Fatura nº 5;

Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, S.A., 

€, para pagamento do Auto nº 4 – Construção de Apoios á Arte 

da Vagueira. Fatura nº 20130086; 

Construções S.A., no valor de 10.388,41 €, para pagamento do Auto Revis

Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatura nº 421; 

Construções, S.A., no valor de 198.397,15 €, para pagamento do Auto n

– Hora. Fatura nº 289; 

Construções S.A., no valor de 14.118,28 €, para pagamento do Auto Revis

Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatura nº 201; 

Construções S.A., no valor de 11.253,61 €, para pagamento do Auto Revis

Centro Escolar Gafanha Boa-Hora. Fatura nº 64; 

 Empreendimentos Imobiliários, S.A., no valor de 28.339,10 

Construção de passadiços na Praia do Areão – 3ª Fase. Fatura nº 6”

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

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

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

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

€ (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e sete euros e trinta e um 

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

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

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

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

baixo indicados: ---------------- 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 139.349,33 €, para 

Empreendimentos Imobiliários, S.A., no valor de 33.109,10 €, para 

3ª Fase. Fatura nº 5; 

António Rodrigues Parente, S.A., 

Construção de Apoios á Arte Xávega na Praia 

€, para pagamento do Auto Revisão 

€, para pagamento do Auto nº 23 

€, para pagamento do Auto Revisão 

€, para pagamento do Auto Revisão 

Empreendimentos Imobiliários, S.A., no valor de 28.339,10 €, para 

3ª Fase. Fatura nº 6”------------ 

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



 

 

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 13 de 

dezembro 2013 a 02 de janeiro 2014 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

período de 13 a 30 de dezembro do ano 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente a

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

4.1. - 16ª 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 maioria

Céu Marques e eng. João Manuel Domingues

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 

um mil e duzentos euros), documento constituído por 2

Municipal, as quais se dão aqui como inteiramente reproduzida

acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto

Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer parte integrante da presente ata. 

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

4.2. – 11 º 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 

Céu Marques e eng. João Manuel Domingues, 

Investimento) do corrente ano, documento constituído por 

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

334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer p

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRET

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

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

6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 13 de 

2013 a 02 de janeiro 2014 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

período de 13 a 30 de dezembro 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. --------------------------------------------------------------------------

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

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------

ª 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, 

cipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores vereador

e eng. João Manuel Domingues, ratificar, a 16 ª alteração ao orçamento da despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 251.200,00 € (duzentos e cinquenta e 

documento constituído por 2 folhas, assinadas e rubricada

aqui como inteiramente reproduzidas 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 

Lei nº 334/82, de 19 de agosto, fica a fazer parte integrante da presente ata. -------

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

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, 

eliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores vereadores drª Maria do 

Céu Marques e eng. João Manuel Domingues, ratificar, a 11ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimento) do corrente ano, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela C

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

334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente ata. ------------------------------------------

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

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 13 de 

2013 a 02 de janeiro 2014 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

período de 13 a 30 de dezembro do ano 2013, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

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

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

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, 

vereadores dr.ª Maria do 

ao orçamento da despesa que 

(duzentos e cinquenta e 

rubricadas pela Câmara 

para todos os efeitos legais e que, de 

1963, na redação do 

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

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

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

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, 

com duas abstenções dos senhores vereadores drª Maria do 

ao PPI (Plano Plurianual de 

folha, assinado e rubricado pela Câmara 

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

Lei nº 45362, de 21 de novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 
7 – FUNDOS PERMANENTES 2014

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria

Marques, autorizar a constituição do

• 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Rega

• 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Vice 

• 1000,00 € (mil euros) a favor da sr

• 1000,00 € (mil euros) a favor do sr.

Manuel Costa de Castro;

• 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divis

• 1000,00 € (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divis

Almeida; -----------------------------------------------------

• 1000,00 € (mil euros) a favor do 

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

8 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

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

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

• Ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro), de 18 de dezembro de 

2013, a agradecer todo o apoio e disponibilidade;

• Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 23 de deze

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

9 – COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF 

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

• Ofício do Comité Português par

um contributo para as crianças que sofreram com o tufão que assolou as Filipinas no passado dia 

08 de novembro; -------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora vereadora Dulci

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

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

10 – CHIADO TERRASSE/FILMES 

Presentes: ---------------------------
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OS PERMANENTES 2014 -------------------------------------------------------------------------------

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

por maioria, com uma abstenção da senhora vereadora drª Maria do Céu 

, autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes: ------------------------------

€ (mil euros) a favor do sr. Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Rega

€ (mil euros) a favor do sr. Vice - Presidente, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves; 

€ (mil euros) a favor da srª vereadora, Dulcinia Sereno; ---------------------------------------

€ (mil euros) a favor do sr. Diretor do Departamento de Controlo Interno, eng. António 

Manuel Costa de Castro; --------------------------------------------------------------------------------------

€ (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divisão Financeira, dr. Nuno André; 

€ (mil euros) a favor do sr. Chefe de Divisão da Gestão de Infraestruturas, eng. Jorge 

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

€ (mil euros) a favor do sr. Coordenador Técnico, Amilcar Raimundo

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

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO

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

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

Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro), de 18 de dezembro de 

a agradecer todo o apoio e disponibilidade; -----------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 23 de dezembro de 

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

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

COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – PEDIDO DE CONTRIBUTO -------------------------

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

Ofício do Comité Português para a UNICEF, de dezembro de 2013, a solicitar a atribuição de 

um contributo para as crianças que sofreram com o tufão que assolou as Filipinas no passado dia 

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

hora vereadora Dulcinia Sereno, de 13 de dezembro de 2013

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

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

CHIADO TERRASSE/FILMES – FITAPERFEITA, LDA -------------------------------------

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

Considerando que existem despesas urgentes e inadiáveis que no dia a dia se torna necessário satisfazer, a 

com uma abstenção da senhora vereadora drª Maria do Céu 

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

€ (mil euros) a favor do sr. Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; ----- 

Presidente, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves; ----- 

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

Diretor do Departamento de Controlo Interno, eng. António 

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

uno André; ----------------- 

aestruturas, eng. Jorge 

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

Amilcar Raimundo. --------------------- 

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

NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – 

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

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

Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo Regional do Centro), de 18 de dezembro de 

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

mbro de 2013. --------------- 

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

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

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

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

a solicitar a atribuição de 

um contributo para as crianças que sofreram com o tufão que assolou as Filipinas no passado dia 

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

, de 13 de dezembro de 2013. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. --------------- 

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

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

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



 

 

• Ofício do Chiado Terrasse/Filmes, de 12 de dezembro de 2013 

filmagens da nova longa metragem “Nascido em Angola”; 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de dezembro de 

A Câmara Municipal deliberou, por 

não tem disponibilidade financeira. 

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

11 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA BIBLIOTEC

Presente contrato de prestação de serviços outorgado entre o Município de Vagos e Maria de Lurdes 

Carvalhais Pereira. -----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

12 – CONCURSO JOÃO GRAVE 

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

• Informação da dr.ª Lurdes Carvalhais, de 23 de dezembro de 2013; 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de dezembro de 2013

A Câmara Municipal deliberou, por u

prémios a atribuir. ----------------------------------

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins

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

13 - INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA 

DAS CANAS – SANTA CATARINA

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

• Informação do senhor Ajunto, Pereira de Moura, do Gabinete de Apoio do Presidente, de 05 de 

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

• Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 23 de dezembr

A Câmara Municipal deliberou, por

compromisso e devolução à próxima reunião desta Câmara

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ofício do Chiado Terrasse/Filmes, de 12 de dezembro de 2013 a propor uma participação nas 

filmagens da nova longa metragem “Nascido em Angola”; -----------------------

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 23 de dezembro de 2013. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as filmagens, sendo que

não tem disponibilidade financeira. -----------------------------------------------------------------

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 

Presente contrato de prestação de serviços outorgado entre o Município de Vagos e Maria de Lurdes 

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

mara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

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

GRAVE - 2014 --------------------------------------------------------------------------

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

Lurdes Carvalhais, de 23 de dezembro de 2013; -----------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de dezembro de 2013

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento do conc

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões por ser familiar do requerente. 

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

INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA – DAVID DOS SANTOS MARTINS 

SANTA CATARINA -------------------------------------------------------------------------------

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

Informação do senhor Ajunto, Pereira de Moura, do Gabinete de Apoio do Presidente, de 05 de 

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

Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 23 de dezembro de 2013.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aceitar o valor proposto e remeter à DF para regi

e devolução à próxima reunião desta Câmara. --------------------------------------

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

Mário Martins, entrou na sala de reuniões reassumindo as suas funções. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a propor uma participação nas 

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

2013. --------------------- 

sendo que no momento 

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

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

A E DOCUMENTAÇÃO ----------- 

Presente contrato de prestação de serviços outorgado entre o Município de Vagos e Maria de Lurdes 

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

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

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

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

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

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

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 30 de dezembro de 2013. --------------------- 

do concurso bem como os 

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

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

es por ser familiar do requerente. -- 

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

DAVID DOS SANTOS MARTINS – TRAVESSA 

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

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

Informação do senhor Ajunto, Pereira de Moura, do Gabinete de Apoio do Presidente, de 05 de 

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

o de 2013. --------------- 

à DF para registo de 

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

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

assumindo as suas funções. --------- 

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



 

 

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

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

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

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

1 – MANUEL DUARTE ROCHA NOVO E MARIA GRACIETE ROCHA 

URBANO – PROC. N.º 30/88 –

3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 29/88 

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

• Deliberação da Câmara Municipal de 06 de agosto de 2013; 

• Requerimento registado a 13 de setembro de 2013

Câmara, no sentido da convalidação do loteamento, para evitar as consequências negativas a 

nível registral, tal como sugere o parecer jurídico emitido

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé

A Câmara Municipal deliberou, por

adicionais. ---------------------------

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

2 – CIDALINA NUNES MARQUES SENA 

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

• Exposição do requerente, de 20 de novembro de 2013, que comunica a execução de 

divisão e solicita que seja autorizada a apresentação dos elementos do empreiteiro aquando o 

licenciamento da construção; 

• Informação do técnico superior, arquiteto M

• Despacho de concordância com a informação prestada, da senhora CDGU, datada de 13 de 

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

• Despacho da senhora Vereadora, eng.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

parecer técnico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

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

 

Ata n.º 01/2014, de 8 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

MANUEL DUARTE ROCHA NOVO E MARIA GRACIETE ROCHA -

– PONTE DE VAGOS - ALTERAÇÃO DE AFETAÇÃO DO LOTE 

3 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 29/88 -----------------------------------------------------------

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

eração da Câmara Municipal de 06 de agosto de 2013; --------------------------------

do a 13 de setembro de 2013, a solicitar a alteração da deliberação de 

no sentido da convalidação do loteamento, para evitar as consequências negativas a 

nível registral, tal como sugere o parecer jurídico emitido; ---------------------------------------------

a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de novembro 2013.

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

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

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

CIDALINA NUNES MARQUES SENA – PEDRICOSA – SOZA – PROCESSO 1/11 

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

Exposição do requerente, de 20 de novembro de 2013, que comunica a execução de 

divisão e solicita que seja autorizada a apresentação dos elementos do empreiteiro aquando o 

licenciamento da construção; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, arquiteto Manuel Tavares, de 11 de dezembro

Despacho de concordância com a informação prestada, da senhora CDGU, datada de 13 de 

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

ho da senhora Vereadora, eng.a Sara Caladé, de 19 de dezembro de 2013.

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o afastamento lateral proposto de acordo com o 

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

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 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e 

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

aneiro, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- LOTEAMENTO 

ALTERAÇÃO DE AFETAÇÃO DO LOTE 

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

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

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

a solicitar a alteração da deliberação de 

no sentido da convalidação do loteamento, para evitar as consequências negativas a 

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

de 13 de novembro 2013. ---------------------- 

para esclarecimentos 

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

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

OCESSO 1/11 -------------- 

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

Exposição do requerente, de 20 de novembro de 2013, que comunica a execução de muros de 

divisão e solicita que seja autorizada a apresentação dos elementos do empreiteiro aquando o 

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

e 11 de dezembro de 2013; ---------- 

Despacho de concordância com a informação prestada, da senhora CDGU, datada de 13 de 

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

de 2013. ------------------- 

o afastamento lateral proposto de acordo com o 

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

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 

arla Manuela Castro 

horas e quarenta e quatro 

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


