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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 03/2016, de 04 fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

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

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

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

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

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente para informar que a próxima reunião da Câmara Municipal, tal como já 

anteriormente referido, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 18 de fevereiro com início às 

09H30M), no edifício sede da Junta de Freguesia de Soza. ---------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice-Presidente para informar que faz parte de uma equipa de trabalho na ANMP –

Associação Nacional de Municípios Portugueses, para negociar com a EDP a renovação ou 

alteração do Anexo I do Contrato de Concessão de Energia Elétrica entre os Municípios e a EDP. 

O anexo I desse contrato define os equipamentos correntes a utilizar na iluminação pública e é 

válido até 2021.Os municípios pretendem que as luminárias passem a ser com tecnologia LED, 

sendo a substituição das antigas luminárias sem encargos para as Câmaras. -------------------------- 
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 Quanto às IPSSs  e Juntas de Freguesia, no que respeita à compra de energia, a Câmara Municipal 

está a dar todo o apoio. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques colocou duas questões: ----------------- 

 Se o senhor Presidente está em condições de nos dizer quanto é que a AdRA afinal investiu até 

final do ano 2015? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Qual o valor que consta do plano de atividades do ano 2016, como investimento para Vagos? 

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

O senhor Presidente informou que o investimento previsto era de cerca de 10 milhões de euros. Até 2014 

foi, mais ou menos, todo cumprido. Estavam previstos 4,5 milhões de euros e foram realizados cerca de 4 

milhões de euros. A diferença tem a ver com o facto de estarmos a comparar estimativas de custos de obras 

e valores de contratos. No ano de 2015, de facto, não realizaram o que estava previsto. Cerca de 6 milhões 

de euros. A diferença reside no ano de 2015, onde o investimento foi zero. Já neste ano de 2016 lançaram 

um concurso de 1,5 milhões de euros de preço base para obras em Fontão e Salgueiro. ----------------------- 

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

A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da Silva e Cruz Vasconcelos fez saber: ----------------------------------- 

 Da existência de palmeira doente em frente à capelinha de Santo António. 

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

O senhor Presidente informou que irá dar instruções para o corte da palmeira. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 25 e 26, de 03 e 17 de dezembro, do ano de 2015 e nºs 01 e 02, de 

07 e 21 de janeiro, do ano de 2016. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído 

por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de fevereiro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 25.636,39€ (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e seis euros e trinta e nove cêntimos). ---- 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de  

30 de dezembro de 2015 a 27 de janeiro de 2016, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU),  no período 

de 15 a 28 de janeiro de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO “VAGOS SENSATION GOURMET” ----- 

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

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

6 - SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. FUTEBOL CLUBE VAGUENSE ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do SD, da DEDJ, datada de 07 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: 
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“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios 

do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do referido 

regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Futebol Clube 

Vaguense o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

 

Relatório Final | Futebol Clube Vaguense 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 11 atletas | Futebol juniores femininos – 753,50€ 
 24 atletas | Futebol juvenis masculinos – 1 284,00€  

 23 atletas | Futebol iniciados masculinos – 1 023,50€ 

 29 atletas | Futebol infantis masculinos – 899,00€ 
 21 atletas | Futebol benjamins (misto) – 651,00€ 

 30 atletas | Futebol traquinas masculinos – 930,00€ 

 equipa e diversos escalões – 760,00€ 
Subtotal: 6 301,00€ 

   

1.2. 
Atletas Não 
Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 
 22 atletas menores de 18 anos -88,00€ 

Subtotal: 88,00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 
contabilizados: 

 4 treinadores de Grau I – 400,00€ 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 
 1 fisioterapeuta – 200,00€ 

Subtotal: 800,00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Futebol juniores femininos – 78,00€ 
 1 equipa | Futebol juvenis masculinos – 96,00€  

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos – 78,00€ 

 2 equipas | Futebol infantis masculinos – 150,00€ 
 2 equipas | Futebol benjamins masculinos – 140,00€ 

 2 equipas | Futebol traquinas masculinos – 130,00€ 

Subtotal: 672,00€ 

   

1.5. 
Representatividade 
do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade do 

concelho de Vagos: 
  1 equipa | Futebol juniores femininos: Divisão Única distrital – 

150,00€ 

  1 equipa | Futebol juvenis masculinos: 2ª Divisão distrital – 150,00€ 
  1 equipa | Futebol iniciados masculinos: 2ª Divisão distrital – 

150,00€ 

  2 equipas | Futebol infantis masculinos: Divisão Única distrital – 
300,00€ 

  2 equipas | Futebol benjamins masculinos: Divisão Única distrital – 

300,00€ 

  2 equipas | Futebol traquinas masculinos: Divisão Única distrital – 

300,00€ 

Subtotal: 1 350,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 9 211,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.“ 
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 Informação de compromisso – LCPA nº 877; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 26 de janeiro de 2016: “ À Reunião de 

C.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 9.211,00 € (nove mil 

duzentos e onze euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.2. ASSOCIAÇÃO BETEL ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do SD, da DEDJ, datada de 07 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: 

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios do 

Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do referido 

regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

4. Que a Associação Betel terminou a sua atividade desportiva no final da época 2014/2015 e 

que, como tal, nos parâmetros Arbitragem e Representatividade será considerado apenas metade 

do valor previsto; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Associação 

Betel o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

 

Relatório Final | Associação BETEL 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 22 atletas | Futebol juvenis masculinos – 1 117,00€  
 20 atletas | Futebol iniciados masculinos – 890,00€ 

 17 atletas | Futebol infantis (misto) – 527,00€ 

 24 atletas | Futebol benjamins masculinos – 744,00€ 
 20 atletas | Futebol traquinas (misto) – 310,00€ 

 equipa e diversos escalões – 680,00€ 

Subtotal: 4 328,00€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 20 atletas menores de 18 anos - 80,00€ 
 20 atletas com idade entre os 18 e os 55 anos - 40,00€ 

 5 atletas com idade superior a 55 anos - 20,00€ 

Subtotal: 140,00€ 
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1.3. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 

Subtotal: 200,00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Futebol juvenis masculinos – 48,00€  

 1 equipa | Futebol iniciados masculinos – 39,00€ 
 1 equipa | Futebol infantis masculinos – 37,50€ 

 2 equipas | Futebol benjamins masculinos – 70,00€ 
 1 equipa | Futebol traquinas masculinos – 32,50€ 

Subtotal: 227,00€ 

   

1.5. 
Representatividade 

do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram contabilizadas 

as seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

  1 equipa | Futebol juvenis masculinos: 2ª Divisão distrital – 75,00€ 

  1 equipa | Futebol iniciados masculinos: 2ª Divisão distrital – 75,00€ 
  1 equipa | Futebol infantis misto: Divisão Única distrital – 75,00€ 

  2 equipas | Futebol benjamins masculinos: Divisão Única distrital – 150,00€ 

  1 equipa | Futebol traquinas misto: Divisão Única distrital – 75,00€ 
Subtotal: 450,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 5 345,00€ 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. “ ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Informação de compromisso – LCPA nº 876; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 26 de janeiro de 2016: “ À Reunião de 

C.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 5.345,00 € (cinco mil 

trezentos e quarenta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6.3. GRECAS DE SANTO ANTONIO DE VAGOS ------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, datada de 28 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: 

         “Considerando 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 
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2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e Subsídios 

do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do referido 

regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao Grecas de Santo 

António de Vagos o seguinte subsídio referente ao ano de 2015: 

Relatório Final | Grecas - Santo António de Vagos  

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 9 atletas | Atletismo Benjamins (Masculino e Feminino) – 166,50€ 

 7 atletas | Atletismo Infantis (Masculino e Feminino) – 136,50€ 

 18 atletas | Atletismo Iniciados (Masculino e Feminino) – 378,00€ 

 14 atletas | Atletismo Juvenis (Masculino e Feminino) – 308,00€ 

 11 atletas | Atletismo Juniores (Masculino e Feminino) – 313,50€ 
 13 atletas | Atletismo Sub23 (Masculino e Feminino) – 435,50€ 

 15 atletas | Atletismo Seniores (Masculino e Feminino) – 502,50€ 

 14 atletas | Atletismo Veteranos (Masculino e Feminino) – 427,00€ 
 equipa e diversos escalões – 192,00€ 

Subtotal: 2 859,50€ 

   

1.2. 
Atletas Não 
Federados 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram contabilizados: 

 19 atletas menores de 18 anos - 76,00€ 

 9 atletas com idade entre os 18 e os 55 anos - 18,00€ 

Subtotal: 94,00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram contabilizados: 

 1 treinador de Grau I – 100,00€ 

 3 treinadores de Grau II – 600,00€ 
 1 treinador de Grau III – 300,00€ 

Subtotal: 1 000,00€ 

   

1.4. 
Representatividade 
do Concelho  

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram contabilizadas as 

seguintes equipas relativamente à representatividade do concelho de Vagos: 

  1 equipa | Atletismo benjamins masculinos: Divisão única Distrital– 150,00€  

  1 equipa | Atletismo infantis femininos: Divisão única Distrital– 150,00€  
  2 equipas | Atletismo Iniciados (masc. e fem.): Divisão única Distrital– 300,00€  

  1 equipa | Atletismo juvenis femininos: Divisão única Distrital– 150,00€  

  1 equipa | Atletismo juvenis masculinos: Divisão única Nacional– 1 000,00€  
  2 equipas | Atletismo Juniores (masc. e fem.): Divisão única Nacional – 2 000,00€  

  2 equipas | Atletismo Sub23 (masc. e fem.): Divisão única Nacional – 2 000,00€ 

  2 equipas | Atletismo Seniores (masc. e fem.): 1ª Divisão Nacional – 12 000,00€ 

  2 equipas | Atletismo Veteranos (masc. e fem.): Divisão única Nacional– 2 000,00€ 

  1 Representação da Seleção Nacional – 250,00€ 

Subtotal: 20 000,00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 23 953,50€ 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. “ 

 Informação de compromisso – LCPA nº 1411; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 29 de janeiro de 2016: “ À Reunião de 

C.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 23.953,50 € (vinte e três 

mil novecentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------- 

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

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

6.4. COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO--------------- 

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

 Requerimento da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de 

entrada a 06 de fevereiro de 2015, solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 60.000,00€ 

(sessenta mil euros); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do GAP; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação de compromisso – LCPA nº 1423; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 01 de fevereiro de 2016: “ À Reunião de 

C.M.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 15.500,00 € (quinze mil 

e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7  – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 001/2015 ------------------------------------------------------------------ 

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

 Relatório final apresentado pelo instrutor, eng.º António Castro, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais, relativamente ao processo disciplinar n.º 001/2015 

mandado instaurar pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, em 04 de dezembro de 2015; 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 18 de janeiro de 2016: «Concordo. 

Proceda-se em conformidade». ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e conforme proposta do instrutor, aplicar a pena de multa, 

correspondente a 240,24 € (Duzentos e quarenta euros e vinte e quatro cêntimos). ----------------------------- 

Deve a Secção de RH do DGRHeFM proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

8 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA - ISENÇÃO DE TAXAS – 

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

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 12 de janeiro de 2016, solicitando a isenção do pagamento de taxas pela 

emissão da licença especial de ruído pela festa a realizar no dia 23 de janeiro de 2016; ------------ 

 Informação da UAJ, de 19 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“1 –A Fábrica da Igreja Paroquial de Soza solicita a isenção do pagamento de taxas pela emissão 

da licença especial de ruido para a realização da festa em honra a S. Sebastião, a qual requereu 

em processo autónomo. 

2 – Nos termos do nº 10  do art.26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos, compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente ,isentar ou reduzir 

taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal. 

3 – O valor das taxas é de 55,34 euros.”-------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2016: “Atendendo à 

informação técnica, deferido. À Reunião da Câmara para ratificação.” ------------------------------ 

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

Caladé que isenta do pagamento de taxas. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2014/2015 - 

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

 Informação do SE, da DEDJ, de 15 de janeiro de 2016, propondo que a Câmara Municipal aprove 

a adenda ao protocolo de parceria outorgado com a Direção – Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico; --------------- 
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 Adenda ao Protocolo de parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que aqui 

se dá como transcrito para todos os efeitos legais e que ficará anexo à presente ata. ---------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 22 de janeiro de 2016: “À reunião de CM, conforme 

informação técnica.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Adenda ao Protocolo de parceria com 

Direção – Geral dos Estabelecimentos Escolares e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a 

outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DIREITO AO CRÉDITO (ANDC) ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de Protocolo entre o Município de Vagos e a Associação Nacional de Direito ao Crédito 

(ANDC), que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

“O presente Protocolo é celebrado entre o MUNÍCIPIO DE VAGOS, com sede na Rua da 

Saudade, 3840-420, Vagos, representada pelo Vice-presidente da Câmara Municipal de 

Vagos, engenheiro João Paulo Sousa Gonçalves, e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DIREITO AO CRÉDITO (ANDC), com sede na Praça José Fontana, n.o 4 - 5.° Andar, em 

Lisboa, representada pelo Presidente da Direção, António José Mendes Baptista.  

I. Objeto  

O presente Protocolo estabelece formas de colaboração entre o Município de Vagos e a 

ANDC, tendo como objetivos:  

a) divulgar e promover o Microcrédito, de acordo com metodologia e as condições 

propostas pela ANDC;  

b) possibilitar a pessoas social e economicamente excluídas, ou em situações de 

vulnerabilidade, a sua inserção através da iniciativa económica, nomeadamente o acesso a 

empréstimo bancário, desde que preencham os requisitos exigidos pelo Microcrédito.  

II. Considerando que:  

a) O Município de Vagos, em virtude da sua atividade, estabelece contacto com vasto 

número de pessoas, a quem faltam oportunidades de emprego;  

b)            muitas dessas pessoas têm capacidades, ideias e, mesmo, iniciativa para criação do 

seu próprio posto de trabalho ou, até, microempresa;  

c)          por falta de meios e condições para recorrer ao crédito, os respetivos projetos não 

chegam a dar os primeiros passos por forma a viabilizar aquelas iniciativas;  

d)         a ANDC é uma pessoa coletiva de utilidade pública, vocacionada para o apoio 

especializado a estas situações;  

e)       com uma pequena ajuda, uma pessoa pode criar o seu próprio emprego e tornar-se 

num empresário;  

f)       por um lado, é  do interesse do Município de Vagos encontrar oportunidades que 

facilitem a entrada na vida ativa daquelas pessoas, e, por outro lado, a prossecução dos 
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objetivos da ANDC em apoiar o empreendedorismo, sobretudo dos excluídos socialmente,  

é celebrado o presente Protocolo, com vista ao apoio dos potenciais 

microempresários, que se regerá pelas seguintes cláusulas:  

Cláusula 1ª 

Constituem deveres do Município de Vagos: 

1.Divulgar e promover o Microcrédito, de acordo com a metodologia e as condições 

propostas pela ANDC;  

2.Divulgar, junto dos potenciais microempresários, a proposta do Microcrédito e as boas 

práticas estabelecidas entre o MUNÍCIPIO DE VAGOS e a ANDC;  

3.Noticiar, designadamente no seu sítio da Internet, a realização deste Protocolo;  

4.Realizar ações de sensibilização/divulgação/formação dos seus técnicos sobre o objeto da 

ANDC e âmbito do Microcrédito nas condições em que as partes entenderem por mais 

justificável;  

5.Disponibilizar, quando tal se justifique e mediante solicitação prévia da ANDC ao 

Município de Vagos, instalações para que a ANDC possa realizar atendimentos aos casos 

por si encaminhados, ou sinalizados, que reúnam condições para acesso ao Microcrédito;  

6.Dar conhecimento à ANDC, das acções de divulgação/formação alargada que promova 

sobre a temática do Microcrédito;  

Cláusula 2.ª 

Constituem deveres da ANDC: 

1.Apoiar as ações de divulgação e promoção do Microcrédito e sua metodologia, realizadas 

pelo Município de Vagos, sempre que se justifique e para tal seja solicitada;  

2.Disponibilizar ao Município de Vagos toda a documentação e informação considerada 

relevante para a dinamização da divulgação do Microcrédito;  

3.Noticiar, designadamente no seu sítio da Internet, a realização deste Protocolo;  

4.Colaborar com o Município de Vagos em todas as iniciativas que visem a integração dos 

excluídos por ele indicados ou sinalizados, para acesso ao Microcrédito;  

5.Dar nota ao Município de Vagos relativamente aos casos por si indicados, da respetiva 

aprovação ou recusa dos projetos e, em geral do respetivo andamento.  

Cláusula 3.ª 

É estabelecida, como zona geográfica de aplicação do presente Protocolo, a área de 

intervenção do Município de Vagos.  

Cláusula 4.ª 

O estabelecido no presente Protocolo visa potenciar as atividades das partes e em nada 

condiciona ou limita as respetivas intervenções, sejam elas de forma direta ou por intermédio 

de parceiros.  

Cláusula 5.a 

Para assegurar as funções de coordenação, cooperação e cumprimento das disposições 

constantes do Protocolo são designados:  

 Pelo MUNÍCIPIO DE VAGOS: técnica superior - Vera Rocha; 

 Pela ANDC: técnico de microcrédito - Edgar Oliveira. 

Cláusula 6.ª 

1.O Protocolo será válido por 12 meses, com início na data da respetiva assinatura, podendo 

ser renovado, desde que haja vontade expressa de ambos os outorgantes.  

2.O presente Protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partes, por escrito, com 

antecedência mínima de 60 dias, desde que da denúncia não resulte a inviabilização de 

projetos e ações em curso. 

Anexo: Projeto de divulgação e implementação do Protocolo elaborado pelo Município de 

Vagos” 

 

 



 
 

Ata n.º 03/2016, de 04 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

 

 Plano de ação anexo ao protocolo entre o município de Vagos e a ANDC, que a seguir se 

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

“PLANO DE ATIVIDADES  

Atividades Regulares: 

1 – Atendimento e triagem de possíveis candidatos do Município de Vagos 

 O Município de Vagos sinalizará todas as situações de potenciais empreendedores, cujo 

o microcrédito seja fundamental para a implementação da ideia de negócio. Sempre que 

haja abertura do potencial candidato, esta triagem poderá incluir o preenchimento de ficha 

de contacto e solicitação de declarações bancárias para posterior envio ao Técnico de 

Microcrédito da ANDC responsável pela zona. 

 Criação do próprio emprego: percurso da ideia ao projeto; requisitos licenciamento e 

exercício da atividade;  

2 – Pontos de atendimento:  

 Polo de Incubação de empresas de Vagos (Polo IERA de Vagos) 

3 –  Acompanhamento dos projetos e dos promotores 

 Apoio técnico e acompanhamento dos processos de licenciamento das instalações e/ou 

atividade junto das unidades orgânicas da Câmara Municipal de Vagos 

4 – Resultados 

 Elaboração de relatórios trimestrais produzidos pela ANDC com objetivo de listar o 

ponto da situação dos projetos enviados pelo Município de Vagos em sede de triagem.  

Outras Atividades: 

1 – Realização de caráter anual de uma Sessão de divulgação do microcrédito envolvendo 

atores pertinentes e a comunidade em geral: 

 Técnicos na área do emprego e criação de negócios 

 Juntas de Freguesia 

 Conselho Local de Ação Social – CLAS de Vagos  

 Associações e Coletividades 

Plano de Divulgação   

Interna – Município de Vagos 

 Divulgação, através de folhetos a disponibilizar pela ANDC nas instalações dos 

diferentes serviços do Município de Vagos 

 Website do Município de Vagos 

 Notícias na intranet do Município de Vagos 

 Folhetos informativos nas várias unidades do Município de Vagos que poderão 

encaminhar potenciais candidatos. 

 Notícias na Revista ou jornal regional ou local 

Externa – Município de Vagos 

Distribuição de Folhetos informativos nas seguintes organizações do concelho: 

 Juntas de Freguesia  

 Associações e Coletividades que contem com o apoio do Município de Vagos” 

 

 Informação do GDE, de 26 de janeiro 2016, que propõe “remeter o referido protocolo e respetivo 

plano de atividades à reunião de câmara municipal para simples conhecimento do mesmo.” 
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 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, de 26 de janeiro de 2016: “À Reunião 

da Câmara para conhecimento ”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Protocolo entre o Município de Vagos 

e Associação Nacional de Direito ao Crédito e autorizar o senhor Vice Presidente da Câmara Municipal a 

outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO PARA A GESTÃO DO IERA - 

POLO DE VAGOS – ADITAMENTO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Protocolo de Cooperação e Colaboração para a gestão do IERA – Polo de Vagos – Aditamento, 

que a seguir se transcreve:  

      “ Cláusula 4ª 

        Competências e Obrigações do NEVA 

        Competências: 

            1… 

            2… 

            3… 

            4 … 

            5… 

            6.Serviços de capacitação para as ideias de negócio e empresas utentes.” 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 25 de janeiro de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração da cláusula 4ª, conforme 

aditamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

12 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: ---------------------------------------------------------------------- 

12.1. – MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS FERREIRA – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------- 

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

 Requerimento em nome de Maria da Graça dos Santos Ferreira, de 18 de janeiro de 2016, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque; -------------------------------- 

 Informação do GMA, de 22 de janeiro de 2016; ----------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de janeiro 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. --------------------------------- 

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

12 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: ---------------------------------------------------------------------- 

12.2. – ANA MARIA CORREIA LOPES ROCHA – PRAIA DA VAGUEIRA ---------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Ana Maria Correia Lopes Rocha, de 29 de dezembro de 2015, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque; -------------------------------- 

 Informação do GMA, de 22 de janeiro de 2016; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de janeiro 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. --------------------------------- 

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

12 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: ---------------------------------------------------------------------- 

12.3. – CARMINDA DE FÁTIMA DE JESUS MARQUES – PRAIA DA VAGUEIRA ----------------- 

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

 Requerimento, em nome de Carminda de Fátima de Jesus Marques, de 04 de janeiro de 2016 para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque; -------------------------------- 

 Informação do GMA, de 14 de janeiro de 2016; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de janeiro 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. --------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

12 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: ---------------------------------------------------------------------- 

12.4. – JORGE MIGUEL SANTOS VALENTE – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de Jorge Miguel Santos Valente, de 13 de janeiro de 2016, para renovação 

de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque; ---------------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 14 de janeiro de 2016; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de janeiro 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. --------------------------------- 

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

13 – EDUCAÇÃO PRÉ - ESCOLAR - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO - 

GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES/DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO 

CENTRO, O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL, I.P. - CENTRO DISTRITAL DE AVEIRO 

E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - 2015/2016 – ADITAMENTO --------------------------------- 

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

 Anexo ao acordo de cooperação 2015/2016; --------------------------------------------------------------- 

 Informação do SE da DEDJ, de 22 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: “ O presente 

anexo foi verificado e deverá ser remetido a reunião ordinária de Câmara Municipal para que o 

aprove e autorize o Presidente da Câmara a outorgá-lo em representação do Município.” ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de janeiro de 2016: “Concordo. Proceda-se em 

conformidade.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo referido e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
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14 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA 

(CASDSC) – UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS -------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com registo 

de entrada em 01 de outubro de 2015, solicitando a utilização gratuita da piscina municipal para  

o  ano  letivo  2015/2016,  para  a prática de aulas de hidroterapia com os utentes portadores de 

deficiência; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do SD da DEDJ, de 27 de janeiro de 2016, propondo que a “Câmara Municipal 

delibere no sentido de isentar o pagamento da taxa de utilização por parte da CASDSC para a 

dinamização de atividades de hidroterapia, durante a presente época desportiva, num valor anual 

previsto de 1358,10€ (mil, trezentos e cinquenta e oito euros e 10 cêntimos).” ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de janeiro de 2016: “À Reunião de C.M.”------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita da piscina municipal para 

o ano 2015/2016, conforme requerido. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

15 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – DECLARAÇÕES – 

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

 Informação do CDF, de 29 de janeiro 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Nos termos do artigo 15ºda Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso na sua atual 

redação, conjugado com o artigo 17º do Decreto de Lei nº 127/2012, de 21 de junho, devem os 

dirigentes enviar até 31 de janeiro, à Câmara Municipal e Assembleia Municipal, declarações 

comprovativas de registo dos compromissos plurianuais e da situação sobre pagamentos e 

recebimentos em atraso. Mais informo que as referidas declarações são apenas para tomada de 

conhecimento e farão parte do relatório de contas do ano.” ------------------------------------------ 

 Declarações do senhor Presidente da Câmara Municipal, ambas de 29 de janeiro de 2016, que a 

seguir se transcrevem: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea a) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que todos os compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015 se encontram devidamente registados no sistema 

de contabilidade do Município de Vagos, não estando registados na base central de encargos 

plurianuais a que alude a citada alínea pelo facto daquela ainda não ter sido disponibilizada pela 

Direção-Geral das Autarquias Locais.” -------------------------------------------------------------------- 

e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, declara para os efeitos 

previstos na alínea b) do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que, à data de 31 de 

dezembro de 2015 não existiam pagamentos em atraso nos termos definidos na referida Lei. 

Ainda nos termos e em cumprimento do mencionado normativo, conjugado com o art.º 17.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, identificam-se os recebimentos em atraso à data de 

31.12.2015: 

CLASSIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO VALOR 

07020804 Serviços desportivos 11,310,00 

07020902 Resíduos sólidos 55.075,62 

07020904 Trabalhos por conta de particulares 135,79 

                       TOTAL 66.521,41 

 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO - PROC.º 04/2012 – AUTO DE REVISÃO DE 

PREÇOS E CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• Informação da DPP, de 20 de janeiro de 2016, anexando Auto de Revisão de Preços e Conta Final 

da Empreitada; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, de 21 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Sr. Presidente: De submeter à apreciação/homologação da CMV.”. ----------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de janeiro de 2016: “À Reunião da CM para 

homologar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto Revisão Preços e Conta Final da 

Empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – PROC.º N.º E07/2015 - 

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

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

 Ata nº 1 do júri do procedimento, de 25 janeiro 2016; --------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de janeiro de 2016: “Aprovo o proposto pelo 

júri do concurso. À Reunião da C.M. para ratificar”. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. -- 

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

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

3 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - PROC.º N.º E06/2015 - APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (DPSS), 

N.º 1 - – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 20 de janeiro de 2016, para efeitos de aprovação 

do DPSS; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª Vereadora Sara 

Caladé: De aprovar parcialmente nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em     

Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade             

Executante.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente 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. -------------- 

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

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

4 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.ºE05/2014 

AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO ----- 

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

• Informação da DPP, de 26 de janeiro de 2016, anexando Auto de Revisão de Preços e Conta Final 

da Empreitada; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Informação do CDPP, de 26 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Sr. Presidente: De aprovar o presente auto de revisão de preços e conta final da empreitada nos 

termos da informação anexa”.---------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de janeiro de 2016: “Á DPP. Aprovo. À Reunião 

da CM para ratificar”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de senhor Presidente. ---------------- 

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

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

5 - CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º N.º E02/2013 - APROVAÇÃO A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE (DPSS), N.º1 - RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: 

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 27 de janeiro de 2016, para efeitos de aprovação 

do DPSS; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 27 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: “ Sr.ª Vereadora Sara 

Caladé: De aprovar parcialmente nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em     

Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade             

Executante.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de janeiro de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente nas condições impostas da CSO. Comunique-se aos 

interessados. À Reunião da CM para ratificar.” ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ISABEL MARIA DA CRUZ TRINDADE E VITOR MANUEL DA CRUZ TRINDADE – VAGOS 

- PROC.º 17/92 – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO Nº15/92 ---------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Isabel Maria da Cruz Trindade e Vitor Manuel da Cruz Trindade, de 09 de 

dezembro de 2015, a submeter para apreciação o projeto de alteração de alvará de loteamento n.º 

15/92, sito no gaveto da Rua Padre Vicente Maria da Rocha com a Rua Dr. Mendes Correia Pai, 

em Vagos, com processo de obras nº 17/92; 

 Informações da DPP, de 18 de dezembro de 2015 e da DGU, de 18 de janeiro de 2016; 

 Parecer do CDPP de 22 de dezembro de 2015; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2016, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o requerido de acordo com os pareceres técnicos.  

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

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

2 – ANA CLAUDIA TEIXEIRA MARTINHO – LOMBOMEÃO - PROC.º 77/15 – CONSTRUÇÃO 

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

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

 Requerimento de Ana Cláudia Teixeira Martinho, de 14 de dezembro 2015, requerendo o 

licenciamento de uma moradia, anexos e muros em Lombomeão;  

 Informações da DPP e da DGU, de 07 e 19 de janeiro de 2016, respetivamente;  

 Pareceres do CDPP e da CDGU, de 13 e 14 de janeiro de 2016, respetivamente; 
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 Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 22de janeiro de 2015: “ À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a construção dos muros de acordo com os 

pareceres técnicos e na condição de o requerente, no prazo de 90 (noventa) dias, registar na Conservatória 

do Registo Predial, ónus de renúncia e apresentar o documento comprovativo nesta Câmara Municipal. --- 

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

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

3 – ARMANDO VIANA LDA – VAGOS - PROC.º 01/07 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 09/07 

– RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Armando Viana Lda, de 20 de novembro 2015, requerendo a receção definitiva, 

para o alvará do loteamento n.º 9/07 e libertação da caução, referente ao processo nº 1/07;  

 Auto de vistoria, datado de 18 de dezembro 2015; 

 Parecer da CDGU, de 22 de janeiro de 2016; 

 Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 22 de janeiro de 2015: “À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria para a receção definitiva 

das obras de urbanização e proceder à libertação da caução. ------------------------------------------------------- 

Devem a DGU e a DF, 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 onze horas e cinquenta minutos. 

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


