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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 01/2017, de 05 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de janeiro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e nove 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 Lúcia Alves Costa Vieira, 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, Carla Manuela Castro 

Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 doença. -------------------------------------- 

Esteve ausente a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Ceu Pereira Sarabando Marques, que se fez 

substituir pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira. -------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para desejar um bom ano aos 

funcionários da Câmara Municipal de Vagos e para os políticos que seja um ano justo; 

 O senhor Presidente da Câmara agradeceu e retribui os votos de um bom ano. 

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

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016 ----------------------------- 

2.1. ALTERAÇÕES N.ºs 5 a 10, 12 e 13 (A alteração n.º 11 foi incluída na revisão já 

aprovada) DO ORÇAMENTO 2016 --------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as alterações ao orçamento n.ºs 5 a 10, 12 e 13 (a alteração n.º 11 foi incluída 

na revisão já aprovada), estando incluídas as alterações n.ºs 5 a 10, 12 e 13 ao Plano de 

Atividades Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2.2. ALTERAÇÕES N.ºs 5 a 10, 12 e 13 DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as alterações n.ºs 5 a 10, 12 e 13 ao PPI (Plano Plurianual de 

Investimentos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

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

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

3 – FUNDOS PERMANENTES 2017 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes: 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado; -------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor do Vice - Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves; ------- 

 1.000,00 € (mil euros) a favor da Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno; ----------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

José António Pereira de Moura; ----------------------------------------------------------------------------- 
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 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

Hugo Alexandre Franco Silva; -------------------------------------------------------------------------------  

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Diretor do Departamento de Gestão de Recursos 

Humanos e Fiscalização Municipal, eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------- 

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe de Divisão Financeira, dr. Luis Nuno 

Rodrigues Fernandes André; ---------------------------------------------------------------------------------  

 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) a favor do Chefe de Divisão da Gestão de Infraestruturas, 

eng.º Jorge Manuel Gonçalves Almeida; ------------------------------------------------------------------- 

 750,00 € (mil euros) a favor do Coordenador Técnico, Amílcar Oliveira Raimundo. --------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 04 de janeiro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 31.598,66 € (trinta e um mil quinhentos e noventa e oito euros e sessenta 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 12 a 31 de dezembro; ---------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 11 a 31 de dezembro; ------------------------- 

ambos de 2016, 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 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: CARMINDA FATIMA JESUS MARQUES – PRAIA DA 

VAGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Carminda Fátima Jesus Marques, de 12 de dezembro de 2016, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque, na Praia da Vagueira; ---- 
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 Informação do GMA, de 12 de dezembro de 2016; ------------------------------------------------------ 

 Valor total das taxas (GMA)) = 625,12 € (seiscentos e vinte e cinco euros e doze cêntimos); ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de dezembro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO  

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 16 de dezembro de 2016; ----------------- 

 Informação da DPP, de 16 de dezembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------

“Tendo em atenção a informação infra, pode proceder-se à libertação de 30% do valor da 

caução.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de dezembro de 2016:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução, nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROCº 

E05/2013 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 09 de dezembro de 2016; ----------------- 

 Informação da DPP, de 16 de dezembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------

“Tendo em atenção a informação infra, pode proceder-se à liberação de 30% do valor da 

caução.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de dezembro de 2016:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução, nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 - NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA - 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AVENIDA DR. LUCIO VIDAL – FASE 1 – 

PROCESSO Nº E08/2016 – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 22 de dezembro de 2016, dando conta da necessidade de ser 

designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, 

propondo para tal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

FISCALIZAÇÃO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão  

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2016:“Aprovo. À 

Reunião da CM para ratificação.”. 

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 - APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À 

AVENIDA DR. LÚCIO VIDAL – FASE I – PROCESSO Nº E08/2016 - PARECER Nº1 – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 20 de dezembro de 2016, para efeitos de 

aprovação parcial; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------- 
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“De aprovar o PSS, nas condições descritas na informação infra, da Coordenação de Segurança 

de Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados.”; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de dezembro de 2016: “Aprovo nas 

condições impostas pela CSO. Comunique-se aos interessados. À Reunião da CM para ratificar”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

Caladé. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – PROC.º E02/2015 – LIBERAÇÃO DA 

CAUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 19 de dezembro de 2016; ----------------- 

 Informação da DPP, de 19 de dezembro de 2016; --------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de dezembro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------

“De acordo com o informado pelo eng. André Nunes pode ser autorizada a liberação da caução 

solicitada.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de dezembro de 2016:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução, nos termos das 

informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – REQUALIFAÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – PROCESSO E07/2015 – NÃO 

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

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

 Informação da UAJ nº 109/SJ/2016, de 30 de dezembro de 2016, concluindo: ----------------------- 

“Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido da não adjudicação da 

empreitada de requalificação dos armazéns municipais, com fundamento na existência de uma 

circunstância superveniente ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, conforme previsto na alínea d), do n.º 1 do 

artigo 79.º do CCP, mais precisamente na alienação dos terrenos onde ia ser executada a 

empreitada em questão.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de janeiro de 2017: “À Reunião da 

CM.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não adjudicar a empreitada de requalificação dos 

armazéns municipais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MANUEL DA SILVA CAMPO LARGO – PROC.º 115/16 – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 6739 RUSTICO --------------- 

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

 Requerimento de Manuel da Silva Campo Largo, de 28 de novembro de 2016, solicitando certidão 

de compropriedade, referente ao artigo 6739; -------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Presa Velha, freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, concelho de Vagos, artigo 6739, 

inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. --------------------------- 

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

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

2 – MANUEL DA SILVA CAMPO LARGO – PROC.º 114/16 – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 2181 RUSTICO --------------- 

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

 Requerimento de Manuel da Silva Campo Largo, de 28 de novembro de 2016, solicitando certidão 

de compropriedade, referente ao artigo 2181; -------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Barros, freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, concelho de Vagos, artigo 2181, inscritos na 

matriz predial rústica da freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. ------------------------------------------ 

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

3 – ROSA DA CONCEIÇÃO – PROC.º 111/16 – GAFANHA DA BOA HORA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 896 RUSTICO ---------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa da Conceição, de 16 de novembro de 2016, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 896; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Gafanha da Boa Hora, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 896, inscritos 

na matriz predial rústica da freguesia de Gafanha da Boa Hora. -------------------------------------------------- 

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

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

4 - ROSA DA CONCEIÇÃO – PROC.º 109/16 – GAFANHA DA BOA HORA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 1091 RUSTICO --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa da Conceição, de 16 de novembro de 2016, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 1091; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Gafanha da Boa Hora, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1091, inscritos 

na matriz predial rústica da freguesia de Gafanha da Boa Hora. --------------------------------------------------- 

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

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

5 - ROSA DA CONCEIÇÃO – PROC.º 110/16 – GAFANHA DA BOA HORA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 897 RUSTICO ---------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Rosa da Conceição, de 16 de novembro de 2016, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 897; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Gafanha da Boa Hora, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 897, inscritos 

na matriz predial rústica da freguesia de Gafanha da Boa Hora. --------------------------------------------------- 

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

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

6 - ROSA DA CONCEIÇÃO – PROC.º 108/16 – GAFANHA DA BOA HORA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO Nº 1090 RUSTICO --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa da Conceição, de 16 de novembro de 2016, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 1090; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 09 de dezembro de 2016, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de dezembro de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Gafanha da Boa Hora, freguesia de Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1090, inscritos 

na matriz predial rústica da freguesia de Gafanha da Boa Hora. --------------------------------------------------- 

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

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

7 – VIVERVAGOS, LDA – PROCESSO N.º 9/06 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA – AUTO DE VISTORIA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para receção provisória das obras de urbanização, de 12 de dezembro de 2016, 

informando que as mesmas «se encontram em condições de serem recebidas»; --------------------- 

 Informação da CDGU, de 15 de dezembro de 2016, propondo que o auto de vistoria seja 

«submetido, a deliberação Exmª CM para homologação, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 87.º do 

RJUE» ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora eng. Sara Caladé, de 19 de dezembro de 2016: «À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer técnico e nos termos do n.º 1 

do artigo 87.º do RJUE, homologar a receção provisória das obras de urbanização. ---------------------------- 

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

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

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e quarenta e quatro 

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

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


