
 

 

No dia vinte e dois de janeiro de

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

Regalado e com a presença dos senhores Vereadores 

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 a

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

1 - O senhor Presidente da Câmara informou que a listagem de subsídios em dívida a 31 de dezembro de 

2013 solicitada na última reunião desta Câmara (8 de janeiro), pelo senhor Ve

foi remetida a todos os senhores Vereadores no pretérito dia 13 de janeiro

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

2 - A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques

• Qual o ponto de situação da obra da Biblioteca.

• A ciclovia que irá ligar Vagueira 

do lado do Município de Vagos.

• Se o senhor Presidente tinha conhecimento da obra das 

de iniciação em frente à f

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 02/2014, de 22 de janeiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÙBLICA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta 

edifício da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública

a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues 

e com a presença dos senhores Vereadores 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

ra assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara informou que a listagem de subsídios em dívida a 31 de dezembro de 

solicitada na última reunião desta Câmara (8 de janeiro), pelo senhor Vereador, eng. Mário Martins, 

remetida a todos os senhores Vereadores no pretérito dia 13 de janeiro. -------------------------------------

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

dr.ª Maria do Céu Marques, referiu três questões, a saber: -------------------------

tuação da obra da Biblioteca. -----------------------------------------------------------

ciclovia que irá ligar Vagueira – Costa Nova pelo facto de não se ver desenvolvimento da obra

lado do Município de Vagos. -----------------------------------------------------------------------------

e o senhor Presidente tinha conhecimento da obra das águas residuais que se encontra

de iniciação em frente à fonte das Mesas. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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quarenta e três minutos, no 

, em sessão pública, 

dr. Silvério Rodrigues 

aria 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. 

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

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

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

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

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara informou que a listagem de subsídios em dívida a 31 de dezembro de 

reador, eng. Mário Martins, 

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

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

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

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

pelo facto de não se ver desenvolvimento da obra 

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

águas residuais que se encontra em fase 

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

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



 

 

3 - O senhor Vereador, eng. Mário Martins chamou

Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

4 - O senhor Vereador, eng. João Domingues

Cabovisão, Edp, Meo, em nome do Município. 

Deve a Divisão Financeira preparar informação té

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

Sobre as restantes questões o senhor Presidente 

convenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

• Ata nº 27/ 2013, de 04 de dezembro

• Ata nº 28/2013, de 18 de dezemb

• Ata nº 01/2014, de 08 de janeiro

Uma vez que os textos das mesmas 

Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto 

de 21 de novembro de 1963. ----------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por 

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

2 – EMPRESA PARTICIPADA 

CONSELHO FISCAL – PARECER da CCDR

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

• Ofício da Câmara Municipal, de 13 de dezembro de 2013, solicitando a emissão de parecer 

jurídico sobre a questão referida

de novembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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reador, eng. Mário Martins chamou a atenção para o mau estado do pontão existente em 

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

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

Vereador, eng. João Domingues chamou a atenção sobre as taxas cobradas nas faturas da 

em nome do Município. ---------------------------------------------------------------------

a Divisão Financeira preparar informação técnica e remeter à próxima reunião de Câmara

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

Sobre as restantes questões o senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos entendidos por 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

18 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------

de 08 de janeiro. ------------------------------------------------------------

Uma vez que os textos das mesmas tinham sido previamente distribuídos por todos os membros da 

Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto 

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

por unanimidade, aprová-las. ----------------------------------------------------

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

EMPRESA PARTICIPADA – ELEITOS LOCAIS – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PARECER da CCDR-C ----------------------------------------------------------------

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

Ofício da Câmara Municipal, de 13 de dezembro de 2013, solicitando a emissão de parecer 

sobre a questão referida na Ordem do Dia – Órgãos Autárquicos da ata n.º 25/2013, de 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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pontão existente em 

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

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

a atenção sobre as taxas cobradas nas faturas da 

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

ter à próxima reunião de Câmara. ----------- 

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

sclarecimentos entendidos por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tinham sido previamente distribuídos por todos os membros da 

Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto - Lei nº 45362, 

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

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

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 

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

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

Ofício da Câmara Municipal, de 13 de dezembro de 2013, solicitando a emissão de parecer 

Órgãos Autárquicos da ata n.º 25/2013, de 6 

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



 

 

• Ofício da CCDR-C (DSAJAL 82/14 

2014, anexando parecer jurídico;

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Deve o Gabinete de Apoio ao Presidente

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 

em dinheiro de 361.585,46 € (trezentos e sessenta e um

e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJU

5.1. - Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de 

“Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e a praia 

do Labrego” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime geral – para aquisição de serviço

empreitada de “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e 

a praia do Labrego -----------------------------------------------------
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C (DSAJAL 82/14 – Proc: CSJ_2014_0015_011800), de 10 de janeiro de 

recer jurídico; ----------------------------------------------------------------------------

âmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

Deve o Gabinete de Apoio ao Presidente, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

da Tesouraria respeitante ao dia 21 de janeiro de 2014, o qual acusa um saldo 

€ (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco 

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

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

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

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

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

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

MPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de 

“Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e a praia 

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

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da 

empreitada de “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Proc: CSJ_2014_0015_011800), de 10 de janeiro de 

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

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

em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

e oitenta e cinco euros e quarenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra da empreitada de 

“Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e a praia 

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

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de fiscalização e coordenação de segurança em obra da 

empreitada de “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente Marítima entre a praia da Vagueira e 

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



 

 

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

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

5.2. - Projeto de execução das Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financei

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, 

direto - regime geral – para aquisição de 

Empresarial de Soza ------------------------------------------------------------

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

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

5.3. - Aquisição de serviços de conservação/reparação para o bairro Dr. Pedro Guimarães, 1º Esq. 

Bloco E ---------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

Pedro Guimarães, 1º Esq. Bloco E

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente delibe

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

5.4. - Prestação de serviço de Revisor Oficial de Contas (ROC)

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, c

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime geral – para aquisição

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

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

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

Projeto de execução das Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de Projeto de execução das Infraestruturas da Parcela B do Parque 

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

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

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

Aquisição de serviços de conservação/reparação para o bairro Dr. Pedro Guimarães, 1º Esq. 

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

informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de serviços de conservação/reparação para o bairro Dr. 

Pedro Guimarães, 1º Esq. Bloco E. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Prestação de serviço de Revisor Oficial de Contas (ROC) -----------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição prestação de serviço de Revisor Oficial de Contas

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

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

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

Projeto de execução das Infraestruturas da Parcela B do Parque Empresarial de Soza ---------- 

ra, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

Projeto de execução das Infraestruturas da Parcela B do Parque 

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

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

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

Aquisição de serviços de conservação/reparação para o bairro Dr. Pedro Guimarães, 1º Esq. 

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

informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviços de conservação/reparação para o bairro Dr. 

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

ração. ----------------- 

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

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

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

onsiderando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

prestação de serviço de Revisor Oficial de Contas (ROC) ---------- 

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

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



 

 

5.5. - Aquisição de serviço de desinfestação para o Mercado do Peixe da Vagueira, Canil Municipal 

de Vagos e Mercado Municipal de Vagos 

Presente a informação do Serviço de Aprovisio

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

Vagueira, Canil Municipal de Vagos e Mercado Municipal de 

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

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

5.6. - Parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de serviços

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisit

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria

Maria do Céu Marques e eng. João Manuel Domingues

contratos de prestação de serviços

Mais foi deliberado que a Divisão Financeira deve enviar uma listagem semestralmente, aos senhores 

Vereadores, dos serviços contratados no âmbito desta deliberação.

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

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

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

6.1. - FESTIVAL ESCOLÍADAS

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

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 3 de janeiro de 2014

atribuição de um subsídio

escolas do concelho, com ensino secundário:

             - Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação;

                                  - Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos;
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Aquisição de serviço de desinfestação para o Mercado do Peixe da Vagueira, Canil Municipal 

de Vagos e Mercado Municipal de Vagos --------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de desinfestação para o Mercado do Peixe da 

Vagueira, Canil Municipal de Vagos e Mercado Municipal de Vagos. ----------------------------

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

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

Parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de serviços

do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisit

, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores vereadores drª 

Maria do Céu Marques e eng. João Manuel Domingues, dar parecer genérico favorável à celebração de 

contratos de prestação de serviços. -------------------------------------------------------------------------------------

Mais foi deliberado que a Divisão Financeira deve enviar uma listagem semestralmente, aos senhores 

Vereadores, dos serviços contratados no âmbito desta deliberação. -----------------------------------------------

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

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

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

FESTIVAL ESCOLÍADAS ------------------------------------------------------------------------------------

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 3 de janeiro de 2014

atribuição de um subsídio de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) a cada uma das seguintes 

escolas do concelho, com ensino secundário: --------------------------------------------------------------

Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação; ----------------------------

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos;
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Aquisição de serviço de desinfestação para o Mercado do Peixe da Vagueira, Canil Municipal 

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

namento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de desinfestação para o Mercado do Peixe da 

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

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

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

Parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de serviços -------------------- 

do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

com duas abstenções dos senhores vereadores drª 

genérico favorável à celebração de 

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

Mais foi deliberado que a Divisão Financeira deve enviar uma listagem semestralmente, aos senhores 

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

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

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

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

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

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 3 de janeiro de 2014, propondo a 

a cada uma das seguintes 

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

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

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos; -------------- 



 

 

                                  - Escola Secundária de Vagos; 

               para participação no Festival Artístico Escolíadas

• Despacho do senhor Presidente da Câmara

• Informações de compromisso nº

250,00 € (duzentos e cinquenta euros) cada. 

A Câmara Municipal deliberou, por

euros) a cada instituição. ---------------------------------------------------------------------------

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

7 – EDDY FRANCISCO MARTINS 

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

• Informação do técnico superior de ed

• Despacho da senhora Vereadora Dulcinia Sereno, de 09

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

Céu Marques e eng. João Manuel Domingues

autor do concelho de Vagos. ------

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

8 – ACIDENTE DE VIAÇÃO –

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

• Exposição do requerente, de 13 de novembro de 2013; 

• Parecer jurídico do senhor 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 10 de janeiro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por

solicitado, porquanto não há indícios de culpa

Deve o técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Escola Secundária de Vagos; ----------------------------------------------------------------

para participação no Festival Artístico Escolíadas; -------------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de janeiro de 2014; ------------

Informações de compromisso nºs 99, 100 e 101, todas de 14 de janeiro de 2014

€ (duzentos e cinquenta euros) cada. ---------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de 250,00 € (duzentos e cin

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

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

Y FRANCISCO MARTINS - AQUISIÇÃO DE LIVROS -------------------------

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

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 09 de janeiro de 2014

Vereadora Dulcinia Sereno, de 09 de janeiro de 2014; ------------------------

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

Céu Marques e eng. João Manuel Domingues, aprovar a aquisição de 100 livros para apoio ao jovem 

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

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

– ALEXANDRE PEREIRA HENRIQUES SOUSA DE ALMEIDA 

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

Exposição do requerente, de 13 de novembro de 2013; --------------------------------------------------

Parecer jurídico do senhor dr. Pedro Samagaio, datado de 09 de janeiro de 2014

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 10 de janeiro de 2014. ------------------------

, por unanimidade, aceitar o parecer jurídico supra e indeferir o pedido 

solicitado, porquanto não há indícios de culpa do Município. ------------------------------------------------------

Deve o técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

100 e 101, todas de 14 de janeiro de 2014, e no valor de 

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

(duzentos e cinquenta 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

09 de janeiro de 2014; ------ 

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

com duas abstenções dos senhores vereadores drª Maria do 

para apoio ao jovem 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ALEXANDRE PEREIRA HENRIQUES SOUSA DE ALMEIDA – 

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

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

Samagaio, datado de 09 de janeiro de 2014; ------------------- 

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

supra e indeferir o pedido 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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



 

 

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

9 – APOIO AO PAGAMENTO DE RENDA HABITAÇÃO

TATSIANA MISEVICH – GAFAN

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

• Requerimento datado de 08 de novembro de 2013; 

• Informação da dirigente intermédia de

relativa ao pedido de apoio para pagamento de renda de casa

• Informação de Compromisso nº. 114, de 16 de janei

euros); -------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de janeiro de 2014

A Câmara Municipal deliberou, por

euros) para apoio na renda de casa

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação 

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

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

10 - APOIO AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E 

ISENÇÃO DE TAXAS – ISABEL DE JESUS DOS SANTOS 

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

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 14 de janeiro de 2014, 

relativa ao pedido de apoio para 

pela emissão de Alvará de Licença de Obras

• Informação do Chefe de Divisão Financeira, dr. Nuno André, de 16 de janeiro de 2014, que a 

seguir se transcreve: “Os valores 

exactas”; -------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de janeiro 

A Câmara Municipal deliberou, por

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social

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

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

 

Ata n.º 02/2014, de 22 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos

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

AGAMENTO DE RENDA HABITAÇÃO – VOLODYMYR CHERVONYAK 

GAFANHA DA BOA HORA ------------------------------------------------------

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

Requerimento datado de 08 de novembro de 2013; -------------------------------------------------------

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 14 de janeiro de 2014

relativa ao pedido de apoio para pagamento de renda de casa; ------------------------------------------

Informação de Compromisso nº. 114, de 16 de janeiro de 2014 no valor de 900,00

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

spacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de janeiro de 2014. ---

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 900

na renda de casa. -------------------------------------------------------------

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

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

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

APOIO AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E 

ISABEL DE JESUS DOS SANTOS – SANTA CATARINA 

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 14 de janeiro de 2014, 

relativa ao pedido de apoio para construção de moradia unifamiliar e isenção de taxas devidas 

pela emissão de Alvará de Licença de Obras de Edificação; ------------------------------------

do Chefe de Divisão Financeira, dr. Nuno André, de 16 de janeiro de 2014, que a 

Os valores serão comprometidos aquando da determinação das quantias 

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

spacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de janeiro de 2014. ---

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

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

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

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

CHERVONYAK E 

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

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

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

14 de janeiro de 2014, 

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

no valor de 900,00€ (novecentos 

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

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

de 900,00€ (novecentos 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

APOIO AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E 

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

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 14 de janeiro de 2014, 

moradia unifamiliar e isenção de taxas devidas 

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

do Chefe de Divisão Financeira, dr. Nuno André, de 16 de janeiro de 2014, que a 

serão comprometidos aquando da determinação das quantias 

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

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

ta apresentada pela dr.ª Lina Ferreira. 

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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



 

 

O senhor Vereador, eng. Mário Martins

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

11 - INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA 

DAS CANAS – SANTA CATARINA

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

• Deliberação da Câmara Municipal de 08 de janeiro de 2014; 

• Informação de Compromisso nº. 117, de 16 de janei

mil trezentos e oitenta euros)

A Câmara Municipal deliberou, por

trezentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins

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

12 - LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS 

quinhentos mil euros) -----------------------------------------------------------------------------

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 15 de janeiro de 2014; 

• Despacho de senhor Presidente da Câmara

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012, de 

21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas c

da informação supra. -------------------------------------

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

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

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

1 – Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Ata n.º 02/2014, de 22 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos

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

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

Deliberação da Câmara Municipal de 08 de janeiro de 2014; -------------------------------------------

Informação de Compromisso nº. 117, de 16 de janeiro de 2014, no valor de 4.380,00 

mil trezentos e oitenta euros); --------------------------------------------------------------------------------

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento no valor de 4.380,00 

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

eder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

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

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

LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 

DE FUNDOS DISPONIVEIS – JANEIRO 2014 – 1.500.000,00 

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

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 15 de janeiro de 2014; -----------------------------

Despacho de senhor Presidente da Câmara Municipal de 15 de janeiro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012, de 

21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas c

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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es por ser familiar do requerente. -- 

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

DAVID DOS SANTOS MARTINS – TRAVESSA 

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

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

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

no valor de 4.380,00 € (quatro 

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

unanimidade, efetuar o pagamento no valor de 4.380,00 € (quatro mil 

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

eder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

assumindo as suas funções. --------- 

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

LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

1.500.000,00 € (Um milhão e 

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

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

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

Municipal de 15 de janeiro de 2014. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da lei nº8/2012, de 

21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos fundos disponíveis no valor e nas condições 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

1 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMP

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

• Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 16 

de janeiro de 2014, a informar que tendo terminado o período 

do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

participação. Assim, deve remeter

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 17 de janeiro de 2014

transcreve:”Ex.mo sr. Vice 

com a informação prestada

• Despacho do senhor Vice 

A Câmara Municipal deliberou, por

de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente 

Presidente da Câmara Municipal: 

• Para que serve a Guarda Nacional Republicana em Vagos? Denunciou a

vandalismo e denuncia inércia da GNR;

• Onde está afinal a estátua do Dr. João Grave; Diz encontrar

• Para quando o arranjo dos buracos existentes da estrada dos Cardais;

• Solucionar o que se passa na Rua Eurico de Matos que parece um rio;

• Questionou sobre as taxas cobradas por algumas entidades; 

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos entendidos por 

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

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

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, 

 

Ata n.º 02/2014, de 22 de janeiro, da Câmara Municipal de Vagos

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA B 

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

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 16 

de janeiro de 2014, a informar que tendo terminado o período de discussão pública da proposta 

do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B, não foi registada qualquer 

deve remeter-se a presente proposta de plano à Assembleia Municipal para 

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

DGU, engª Isabel Trindade, de 17 de janeiro de 2014, que a seguir se 

ice - Presidente da CM.: Concordo. Deverá proceder-se em co

com a informação prestada À consideração superior.” --------------------------------------------------

Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 17 de janeiro de 2014

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal a proposta de

de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela B para apreciação e aprovação.

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando várias 

Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------

Para que serve a Guarda Nacional Republicana em Vagos? Denunciou a

ncia inércia da GNR; 

Onde está afinal a estátua do Dr. João Grave; Diz encontrar-se no meio do lixo;

dos buracos existentes da estrada dos Cardais; 

Solucionar o que se passa na Rua Eurico de Matos que parece um rio; 

Questionou sobre as taxas cobradas por algumas entidades;  

O senhor Presidente da Câmara, prestou os esclarecimentos entendidos por convenientes

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

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

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 onze horas e quinze minutos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARCELA B ------------ 

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

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 16 

de discussão pública da proposta 

Parcela B, não foi registada qualquer 

se a presente proposta de plano à Assembleia Municipal para 

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

, que a seguir se 

se em conformidade 

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

Paulo Sousa, de 17 de janeiro de 2014. --------------- 

a proposta de Plano 

. ----------------------- 

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

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

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

 questões ao senhor 

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

Para que serve a Guarda Nacional Republicana em Vagos? Denunciou a existência de 

se no meio do lixo; 

convenientes. ------------------- 

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

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 

Carla Manuela Castro 

onze horas e quinze minutos.- 


