
 

 

No dia dezanove de fevereiro de 

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

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

e com a presença dos senhores Vereadore

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

a senhora assistente técnica, Carla 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usaram da palavra: 

1. O senhor Vereador eng. Mário Martins: questionou sobre 

relatório da Inspeção Geral de Finanças e se seria possível ter acesso ao mesmo 

contraditórios.  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que 

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

• Como deve proceder para consultar o procedimento 

• Quanto é que o senhor Amândio Matias 

exploração de in

• Se o senhor Presi

exploração de inertes na Zona Indust

vacaria? 

•  No tocante à estação elevatória das Mesas, perguntou ainda quem tem competência 

para definir este tipo de obra. Concretamente se o Presidente da Junta tinha 

competência para decidir este tipo de obra

técnicos? 

O senhor Presidente da Câmara prestou 

de qualquer outro processo basta

ser-lhe-ão facultados. Não o foram no dia que a

atendimento e sendo a senhora Vereadora advogada, não sabia o senhor Presidente em que 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 04/2014, de 19 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício 

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

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 eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Vereador eng. Mário Martins: questionou sobre a entrega, já solicitada, d

relatório da Inspeção Geral de Finanças e se seria possível ter acesso ao mesmo 

Presidente da Câmara esclareceu que iria informar-se sobre o assunto.

dr.ª Maria do Céu Marques, referiu quatro questões, a saber

roceder para consultar o procedimento da obra de Ouca?

Quanto é que o senhor Amândio Matias está a pagar ao Município de Vagos pela 

exploração de inertes que está a levar a efeito? 

senhor Presidente tem conhecimento em nome de quem está a ser feita a 

exploração de inertes na Zona Industrial de Vagos, atrás da Vidraria Almeida

No tocante à estação elevatória das Mesas, perguntou ainda quem tem competência 

para definir este tipo de obra. Concretamente se o Presidente da Junta tinha 

competência para decidir este tipo de obra. Foi implantada de acordo com o pa

O senhor Presidente da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos: Quanto à

qualquer outro processo basta a senhora Vereadora pedir para consultar os processos e eles 

ão facultados. Não o foram no dia que a senhora Vereadora pediu, porque no 

atendimento e sendo a senhora Vereadora advogada, não sabia o senhor Presidente em que 
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minutos, no edifício 

em sessão pública, a 

dr. Silvério Rodrigues Regalado 

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, 

. Secretariou a reunião 

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

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

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

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

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

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

a entrega, já solicitada, do projeto de 

relatório da Inspeção Geral de Finanças e se seria possível ter acesso ao mesmo sem os 

se sobre o assunto. 

questões, a saber: 

da obra de Ouca? 

está a pagar ao Município de Vagos pela 

conhecimento em nome de quem está a ser feita a 

trás da Vidraria Almeida e atrás da 

No tocante à estação elevatória das Mesas, perguntou ainda quem tem competência 

para definir este tipo de obra. Concretamente se o Presidente da Junta tinha 

oi implantada de acordo com o parecer dos 

Quanto à consulta deste ou 

pedir para consultar os processos e eles 

senhora Vereadora pediu, porque no 

atendimento e sendo a senhora Vereadora advogada, não sabia o senhor Presidente em que 



 

 

condição estaria a solic

Mas está à vontade para o consultar q

A senhora Vereadora, eng.ª

tratava de uma operação de florestação com nivelamento do terreno e que nalgumas situ

passado, permitiu-se a 

neste caso em concreto, o requerente estava a executar a obra conforme

licença. Quanto à estação elevatória das Mesas

que o senhor Presidente da Junta, que foi consultado, aprovou a localização

3. O senhor Presidente informou que

António Leitão Amaro, Secretário de Estado da Administração Local e com o senhor dr

Guerreiro, Secretário de Estado do Desporto e Juventude e ainda com o senhor dr. José Gonçalo, 

Presidente da Agência Portuguesa da Juventude para tratar de assuntos vários de interesse para o 

Município, como sejam, o horário de trabalho na função 

Finanças de Vagos, os fundos europeus no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o 

financiamento de equipamentos desportivos, entre muitos outros.

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

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

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

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

Presente a ATA n.º 03/2014, de 05 de fevereiro. 

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, 

Marques, por não ter participado na reunião, 

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

2 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS M

Presente proposta da senhora Vereadora, 

seguir se transcreve: 

O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo enquadramento jurídico da 

organização dos serviços das Autarquias Locais. 

A consolidação da autonomia do Poder Local nas últimas décadas, traduzida na descentralização de 

atribuições, em diversos domínios, para as Autarquias Locais, pressupõe uma organização dos serviços 
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condição estaria a solicitar o procedimento da obra de Ouca. Só por isso não lhe foi facultado. 

Mas está à vontade para o consultar quando o entender, desde que avise previamente

, eng.ª Sara Caladé informou que, no caso do senhor Amândio Matias

tratava de uma operação de florestação com nivelamento do terreno e que nalgumas situ

a retirada de terras sobrantes, noutras não. Teria de mandar averiguar se, 

neste caso em concreto, o requerente estava a executar a obra conforme lhe foi permitido pela 

estação elevatória das Mesas, referiu que os técnicos deram parecer fav

que o senhor Presidente da Junta, que foi consultado, aprovou a localização. 

O senhor Presidente informou que ontem, 18 de fevereiro, tinha reunido com o senhor dr 

António Leitão Amaro, Secretário de Estado da Administração Local e com o senhor dr

Guerreiro, Secretário de Estado do Desporto e Juventude e ainda com o senhor dr. José Gonçalo, 

Presidente da Agência Portuguesa da Juventude para tratar de assuntos vários de interesse para o 

Município, como sejam, o horário de trabalho na função pública, o futuro da repartição de 

Finanças de Vagos, os fundos europeus no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o 

financiamento de equipamentos desportivos, entre muitos outros. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a ATA n.º 03/2014, de 05 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

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

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

 por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu 

r participado na reunião, aprová-la. ------------------------------------------------------------

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

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, datada de 14 de fevereiro de 2014, que a 

«PROPOSTA 

Organização dos Serviços Municipais 

Preâmbulo 

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo enquadramento jurídico da 

organização dos serviços das Autarquias Locais.  

A consolidação da autonomia do Poder Local nas últimas décadas, traduzida na descentralização de 

versos domínios, para as Autarquias Locais, pressupõe uma organização dos serviços 
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uca. Só por isso não lhe foi facultado. 

uando o entender, desde que avise previamente. 

no caso do senhor Amândio Matias, se 

tratava de uma operação de florestação com nivelamento do terreno e que nalgumas situações, no 

retirada de terras sobrantes, noutras não. Teria de mandar averiguar se, 

lhe foi permitido pela 

que os técnicos deram parecer favorável e 

ontem, 18 de fevereiro, tinha reunido com o senhor dr 

António Leitão Amaro, Secretário de Estado da Administração Local e com o senhor dr. Emídio 

Guerreiro, Secretário de Estado do Desporto e Juventude e ainda com o senhor dr. José Gonçalo, 

Presidente da Agência Portuguesa da Juventude para tratar de assuntos vários de interesse para o 

pública, o futuro da repartição de 

Finanças de Vagos, os fundos europeus no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, o 

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

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

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

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

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

Uma vez que o texto da mesma tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu 

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

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

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

de fevereiro de 2014, que a 

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, estabeleceu um novo enquadramento jurídico da 

A consolidação da autonomia do Poder Local nas últimas décadas, traduzida na descentralização de 

versos domínios, para as Autarquias Locais, pressupõe uma organização dos serviços 



 

 

autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações decorrentes das suas 

novas atribuições e competências. 

O diploma atrás referido estipula que

Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as 

correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projeto.

Por seu turno, o Município de Vagos tem como uma das suas prioridades estratégicas promover a 

modernização da administração municipal como elemento fundamental para uma governação autárqui

qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos e ainda promover a 

correta, adequada e justa avaliação dos seus recursos humanos, adaptando para a realidade municipal 

um conjunto de diplomas legais em vigor.

O objetivo do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais é promover uma administração 

municipal mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria das condições de exercício da 

missão e das atribuições do Município.

O presente é elaborado nos termos do 

da alínea m) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e do artigo 6.º do Decreto

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 

aproximação dos serviços aos cidadãos, da 

eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e 

da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáv

atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo e no diploma que 

aprova o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas.

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura 

por: 

Gabinetes; 

Unidade orgânica nuclear (Departamento municipal);

Unidades orgânicas flexíveis (

Subunidades orgânicas (unidades de apoio à gestão) dirigidas por um coordenador técnico.

Categorias de unidades e subunidades orgânicas

1 — Os serviços municipais organizam

a) Gabinetes municipais 

técnica e administrativa;
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autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações decorrentes das suas 

novas atribuições e competências.  

O diploma atrás referido estipula que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as 

correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 

nidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projeto. 

Por seu turno, o Município de Vagos tem como uma das suas prioridades estratégicas promover a 

modernização da administração municipal como elemento fundamental para uma governação autárqui

qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos e ainda promover a 

correta, adequada e justa avaliação dos seus recursos humanos, adaptando para a realidade municipal 

um conjunto de diplomas legais em vigor. 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais é promover uma administração 

municipal mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria das condições de exercício da 

missão e das atribuições do Município. 

O presente é elaborado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

da alínea m) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro. 

Artigo 1.º 

Princípios 

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 

aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 

eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e 

da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáv

atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo e no diploma que 

aprova o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

Artigo 2.º 

Modelo 

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura hierarquizada, constituída 

Unidade orgânica nuclear (Departamento municipal); 

Unidades orgânicas flexíveis (Divisões e Unidades municipais); 

Subunidades orgânicas (unidades de apoio à gestão) dirigidas por um coordenador técnico.

Artigo 3.º 

Categorias de unidades e subunidades orgânicas 

Os serviços municipais organizam-se nas seguintes categorias de unidades orgânicas:

) Gabinetes municipais — unidades orgânicas de apoio aos órgãos municipais de natureza 

técnica e administrativa; 
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autárquicos em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações decorrentes das suas 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo as 

correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas 

Por seu turno, o Município de Vagos tem como uma das suas prioridades estratégicas promover a 

modernização da administração municipal como elemento fundamental para uma governação autárquica 

qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos e ainda promover a 

correta, adequada e justa avaliação dos seus recursos humanos, adaptando para a realidade municipal 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais é promover uma administração 

municipal mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria das condições de exercício da 

disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

da alínea m) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013, 

-se, nos termos do 

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 

desburocratização, da racionalização de meios e da 

eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e 

da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à 

atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo e no diploma que 

hierarquizada, constituída 

Subunidades orgânicas (unidades de apoio à gestão) dirigidas por um coordenador técnico. 

se nas seguintes categorias de unidades orgânicas: 

unidades orgânicas de apoio aos órgãos municipais de natureza 



 

 

b) Departamento — unidade orgânica de caráter permanente, aglutinando competências várias;

c) Divisões e Unidades municipais 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área funciona

d) Unidades de apoio à gestão 

atividades de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 

bem definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais e nos 

atuação dos órgãos e serviços.

2 — O Anexo define: 

a) O modelo de estrutura orgânica;

b) A estrutura nuclear dos serviços municipais;

c) A competência das respetivas unidades orgânicas;

d) O número máximo de unidades orgânicas flexíveis;

e) O número máximo total de subunidades orgânicas;

f) O organograma da macro estrutura dos serviços municipais.

Funções comuns aos diversos serviços municipais

São funções comuns aos diversos serviços municipais:

a) Elaborar estudos e propostas

suas atribuições, e assegurar a sua execução;

b) Elaborar, e submeter à aprovação superior, as instruções, regulamentos e normas que forem 

julgadas necessárias ao exercício da sua atividade, 

do funcionamento dos serviços e para a execução correta das competências municipais;

c) Preparar, quando solicitadas, as minutas dos assuntos a submeter a deliberação da Câmara 

Municipal ou a despacho dos respetivos 

d) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação e gestão 

da atividade municipal;

e) Promover, e coordenar, a recolha de elementos estatísticos, e de outra natureza, de interesse 

para a gestão municipal;

f) Informar e dar pareceres sobre os assuntos da sua área de responsabilidade;

g) Assegurar a comunicação necessária com os demais serviços, de forma a permitir uma 

atuação integrada, no desempenho das respetivas atividades;

h) Coordenar a atividade das unidades 

com o plano de atividades, e assegurar a correta execução das tarefas, dentro dos prazos 

determinados; 

i) Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos ao serviço, tendo sempre em vista o 

correto atendimento das populações locais;

j) Executar as deliberações de Câmara Municipal e os despachos do seu Presidente e dos 

vereadores com competências delegadas, nas áreas dos respetivos serviços;
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unidade orgânica de caráter permanente, aglutinando competências várias;

) Divisões e Unidades municipais — unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área funciona

) Unidades de apoio à gestão — subunidades orgânicas de caráter flexível que agregam 

atividades de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 

bem definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais e nos 

atuação dos órgãos e serviços. 

) O modelo de estrutura orgânica; 

) A estrutura nuclear dos serviços municipais; 

) A competência das respetivas unidades orgânicas; 

) O número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

) O número máximo total de subunidades orgânicas; 

) O organograma da macro estrutura dos serviços municipais. 

Artigo 4.º 

Funções comuns aos diversos serviços municipais 

São funções comuns aos diversos serviços municipais: 

) Elaborar estudos e propostas necessárias à definição das políticas municipais, no âmbito das 

suas atribuições, e assegurar a sua execução; 

) Elaborar, e submeter à aprovação superior, as instruções, regulamentos e normas que forem 

julgadas necessárias ao exercício da sua atividade, bem como propor medidas para a melhoria 

do funcionamento dos serviços e para a execução correta das competências municipais;

) Preparar, quando solicitadas, as minutas dos assuntos a submeter a deliberação da Câmara 

Municipal ou a despacho dos respetivos membros; 

) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação e gestão 

da atividade municipal; 

) Promover, e coordenar, a recolha de elementos estatísticos, e de outra natureza, de interesse 

para a gestão municipal; 

ar e dar pareceres sobre os assuntos da sua área de responsabilidade;

) Assegurar a comunicação necessária com os demais serviços, de forma a permitir uma 

atuação integrada, no desempenho das respetivas atividades; 

) Coordenar a atividade das unidades dependentes de cada um dos serviços, em consonância 

com o plano de atividades, e assegurar a correta execução das tarefas, dentro dos prazos 

) Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos ao serviço, tendo sempre em vista o 

atendimento das populações locais; 

) Executar as deliberações de Câmara Municipal e os despachos do seu Presidente e dos 

vereadores com competências delegadas, nas áreas dos respetivos serviços; 
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unidade orgânica de caráter permanente, aglutinando competências várias; 

unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área funcional; 

subunidades orgânicas de caráter flexível que agregam 

atividades de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas 

bem definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais e nos vários domínios de 

necessárias à definição das políticas municipais, no âmbito das 

) Elaborar, e submeter à aprovação superior, as instruções, regulamentos e normas que forem 

bem como propor medidas para a melhoria 

do funcionamento dos serviços e para a execução correta das competências municipais; 

) Preparar, quando solicitadas, as minutas dos assuntos a submeter a deliberação da Câmara 

) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação e gestão 

) Promover, e coordenar, a recolha de elementos estatísticos, e de outra natureza, de interesse 

ar e dar pareceres sobre os assuntos da sua área de responsabilidade; 

) Assegurar a comunicação necessária com os demais serviços, de forma a permitir uma 

dependentes de cada um dos serviços, em consonância 

com o plano de atividades, e assegurar a correta execução das tarefas, dentro dos prazos 

) Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos ao serviço, tendo sempre em vista o 

) Executar as deliberações de Câmara Municipal e os despachos do seu Presidente e dos 

 



 

 

k) Participar, sempre que for determinado, nas reuniões dos

órgãos consultivos da autarquia local;

l) Assegurar a cooperação técnica e ou a representação da Câmara Municipal, sempre que for 

determinado; 

m) Receber, e divulgar, a informação necessária entre os diversos serviços, tend

bom funcionamento e interdependência;

n) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e processos que hajam sido 

objeto de decisão final, e que se mostrem desnecessários ao normal funcionamento dos serviços;

o) Zelar pelo cumprimento dos deveres gerais dos trabalhadores do município, com especial 

relevo para os de pontualidade e assiduidade, e participar as respetivas ausências à Secção de 

Recursos Humanos, pela forma e nos prazos que se encontrem determinados;

p) Exercer as demais atribuições, que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, deliberação ou 

despacho; 

q) Facilitar as relações dos cidadãos com a autarquia local;

r) Prestar aos cidadãos todo o apoio, fornecendo

funcionamento dos órgãos e serviços municipais e as formas mais práticas de aceder aos 

mesmos; 

s) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspetos que aos cidadãos digam respeito, 

designadamente, no que se refere à sua proteção no âmbito dos serviços públicos essenciais;

t) Auxiliar o cidadão na formulação de reclamações;

u) Propor a adoção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as relações com a 

autarquia local. 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação no 

da República. 

Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições

e competências das respetivas unidades orgânicas

A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.

A estrutura nuclear dos serviços municipais

É constituída a seguinte unidade orgânica nuclear 

Fiscalização Municipal (DGRHeFM).

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

) Participar, sempre que for determinado, nas reuniões dos órgãos municipais, comissões ou 

órgãos consultivos da autarquia local; 

) Assegurar a cooperação técnica e ou a representação da Câmara Municipal, sempre que for 

) Receber, e divulgar, a informação necessária entre os diversos serviços, tend

bom funcionamento e interdependência; 

) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e processos que hajam sido 

objeto de decisão final, e que se mostrem desnecessários ao normal funcionamento dos serviços;

cumprimento dos deveres gerais dos trabalhadores do município, com especial 

relevo para os de pontualidade e assiduidade, e participar as respetivas ausências à Secção de 

Recursos Humanos, pela forma e nos prazos que se encontrem determinados;

s demais atribuições, que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, deliberação ou 

) Facilitar as relações dos cidadãos com a autarquia local; 

) Prestar aos cidadãos todo o apoio, fornecendo-lhes todas as informações sobre o 

rgãos e serviços municipais e as formas mais práticas de aceder aos 

) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspetos que aos cidadãos digam respeito, 

designadamente, no que se refere à sua proteção no âmbito dos serviços públicos essenciais;

) Auxiliar o cidadão na formulação de reclamações; 

) Propor a adoção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as relações com a 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação no 

ANEXO 

Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições 

e competências das respetivas unidades orgânicas 

 

Artigo 1.º 

Modelo de estrutura orgânica 

A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada.

 

Artigo 2.º 

A estrutura nuclear dos serviços municipais 

É constituída a seguinte unidade orgânica nuclear — Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

Fiscalização Municipal (DGRHeFM). 
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órgãos municipais, comissões ou 

) Assegurar a cooperação técnica e ou a representação da Câmara Municipal, sempre que for 

) Receber, e divulgar, a informação necessária entre os diversos serviços, tendo em vista o seu 

) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e processos que hajam sido 

objeto de decisão final, e que se mostrem desnecessários ao normal funcionamento dos serviços; 

cumprimento dos deveres gerais dos trabalhadores do município, com especial 

relevo para os de pontualidade e assiduidade, e participar as respetivas ausências à Secção de 

Recursos Humanos, pela forma e nos prazos que se encontrem determinados; 

s demais atribuições, que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, deliberação ou 

lhes todas as informações sobre o 

rgãos e serviços municipais e as formas mais práticas de aceder aos 

) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspetos que aos cidadãos digam respeito, 

designadamente, no que se refere à sua proteção no âmbito dos serviços públicos essenciais; 

) Propor a adoção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as relações com a 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação no Diário 

A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada. 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 



 

 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal (DGRHeFM)

1 — O DGRHeFM é dirigido por um Diretor de Departamento Municipal, diretamente dependente do 

Presidente da Câmara Municipal.

2 — Na dependência do Diretor do DGRHeFM funcionam as secções de Recursos Humanos e 

Atendimento ao Cidadão e o serviço de Fiscalização Municipal. Existem ainda serviços de apoio 

Administrativo. 

3 — Todos os trabalhadores prestarão ao Diretor do 

com ressalva daquelas que, nos termos legais, não devam ser divulgadas.

4 — Ao Diretor do DGRHeFM compete, entre outras, as seguintes funções:

a) Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem

e Conduta Profissional dos Trabalhadores do Município de Vagos;

b) Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas;

c) Colaborar com o executivo municipal, no âmbito do S

competências definidos para cada unidade orgânica flexível;

d) Decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e direção de recursos humanos 

afetos aos serviços municipais no que respeita à formação profissional;

e) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 

regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse público;

f) Justificar as faltas dos trabalhadores afetos aos serviços municipais;

g) Decidir em matéria 

superiormente fixadas;

h) Dirigir a Secção de Recursos Humanos a quem compete, nomeadamente:

h.1 – Procedimentos concursais para admissão de novos trabalhadores;

h.2 – Elaboração de contratos

h.3 – Elaboração do mapa de Pessoal;

h.4 – Processos de Aposentação;

h.5 – Elaboração Anual do Balanço Social;

h.6 – Processamento de Salários;

h.7 – Verificação da Pontualidade e Assiduidade;

h.8 – Acompanhamento do 

h.9 – Organizar e manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores;

i) Dirigir o Serviço de Fiscalização Municipal a quem compete, nomeadamente:

  i.1 – Colaborar com todos os serviços municipais;

i.2 – Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do 

Município; 
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Artigo 3.º 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal (DGRHeFM)

Competências 

O DGRHeFM é dirigido por um Diretor de Departamento Municipal, diretamente dependente do 

Municipal. 

Na dependência do Diretor do DGRHeFM funcionam as secções de Recursos Humanos e 

Atendimento ao Cidadão e o serviço de Fiscalização Municipal. Existem ainda serviços de apoio 

Todos os trabalhadores prestarão ao Diretor do DGRHeFM as informações por este solicitadas, 

com ressalva daquelas que, nos termos legais, não devam ser divulgadas. 

Ao Diretor do DGRHeFM compete, entre outras, as seguintes funções: 

Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem

e Conduta Profissional dos Trabalhadores do Município de Vagos; 

Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas; 

Colaborar com o executivo municipal, no âmbito do SIADAP, na avaliação dos objetivos e 

competências definidos para cada unidade orgânica flexível; 

Decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e direção de recursos humanos 

afetos aos serviços municipais no que respeita à formação profissional; 

Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 

regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse público; 

Justificar as faltas dos trabalhadores afetos aos serviços municipais; 

Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as orientações 

superiormente fixadas; 

Dirigir a Secção de Recursos Humanos a quem compete, nomeadamente: 

Procedimentos concursais para admissão de novos trabalhadores;

Elaboração de contratos para o exercício de funções públicas;

Elaboração do mapa de Pessoal; 

Processos de Aposentação; 

Elaboração Anual do Balanço Social; 

Processamento de Salários; 

Verificação da Pontualidade e Assiduidade; 

Acompanhamento do processo de Avaliação de Desempenho; 

Organizar e manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores;

Dirigir o Serviço de Fiscalização Municipal a quem compete, nomeadamente:

Colaborar com todos os serviços municipais; 

Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do 

Município;  
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Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal (DGRHeFM) 

O DGRHeFM é dirigido por um Diretor de Departamento Municipal, diretamente dependente do 

Na dependência do Diretor do DGRHeFM funcionam as secções de Recursos Humanos e 

Atendimento ao Cidadão e o serviço de Fiscalização Municipal. Existem ainda serviços de apoio 

DGRHeFM as informações por este solicitadas, 

Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem o Código de Ética 

Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de gestão de riscos 

IADAP, na avaliação dos objetivos e 

Decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão e direção de recursos humanos 

Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 

 

de organização e horário de trabalho, tendo em conta as orientações 

 

Procedimentos concursais para admissão de novos trabalhadores; 

para o exercício de funções públicas; 

 

Organizar e manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores; 

Dirigir o Serviço de Fiscalização Municipal a quem compete, nomeadamente: 

Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares da competência do 



 

 

i.3 – Zelar pelo cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos 

do Presidente da Câmara no domínio da urbanização e edificação, ocupação da 

via pública, publicidade, atividades económicas e todas as outras atividades, 

licenciamentos ou autorizações em que o município seja entidade coordenadora 

ou licenciadora;

i.4 – Elaborar as notificações, autos de notícia e de embargo;

i.5 – Proceder ao contr

ocupação e uso do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, 

tendo em vista evitar factos consumados, autuando todas as infrações detetadas;

i.6 – Efetuar os procedimentos, 

norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior;

j) Dirigir a Secção de Atendimento ao Cidadão a quem compete, nomeadamente:

j.1 – Assegurar o atendimento presencial e telefónico d

j.2 – A cobrança de receitas de taxas e serviços de atendimento;

j.3 – Promover a integração de todos os procedimentos e serviços de atendimento;

j.4 – Coordenar com os restantes serviços a resolução e resposta aos pedidos dos 

cidadãos;

j.5 – Proceder à cobrança de taxas, tarifas e outras receitas municipais;

k) Prestar apoio às reuniões do Órgão Executivo;

l) Superintender todo o pessoal do departamento;

m) Exercer todas as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas.

São constituídas, no máximo, 6 unidades orgânicas flexíveis.

São constituídas, no máximo, 10

Não são constituídas equipas multidisciplinares.

Não são constituídas equipas de projeto.

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus serão abonadas despesas de 

representação no montante fixado 

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.
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Zelar pelo cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos 

do Presidente da Câmara no domínio da urbanização e edificação, ocupação da 

a pública, publicidade, atividades económicas e todas as outras atividades, 

licenciamentos ou autorizações em que o município seja entidade coordenadora 

ou licenciadora; 

Elaborar as notificações, autos de notícia e de embargo; 

Proceder ao controlo regular e preventivo nos diversos domínios de utilização, 

ocupação e uso do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, 

tendo em vista evitar factos consumados, autuando todas as infrações detetadas;

Efetuar os procedimentos, tarefas ou atribuições que lhes forem cometidas por lei, 

norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior;

) Dirigir a Secção de Atendimento ao Cidadão a quem compete, nomeadamente:

Assegurar o atendimento presencial e telefónico de todos os cidadãos;

A cobrança de receitas de taxas e serviços de atendimento; 

Promover a integração de todos os procedimentos e serviços de atendimento;

Coordenar com os restantes serviços a resolução e resposta aos pedidos dos 

cidadãos; 

Proceder à cobrança de taxas, tarifas e outras receitas municipais;

) Prestar apoio às reuniões do Órgão Executivo; 

) Superintender todo o pessoal do departamento; 

m) Exercer todas as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas. 

Artigo 4.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

unidades orgânicas flexíveis. 

Artigo 5.º 

Subunidades orgânicas 

 subunidades orgânicas. 

Artigo 6.º 

Equipas multidisciplinares 

multidisciplinares. 

Artigo 7.º 

Equipas de projeto 

Não são constituídas equipas de projeto. 

Artigo 8.º 

Despesas de representação 

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus serão abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais. 
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Zelar pelo cumprimento das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos 

do Presidente da Câmara no domínio da urbanização e edificação, ocupação da 

a pública, publicidade, atividades económicas e todas as outras atividades, 

licenciamentos ou autorizações em que o município seja entidade coordenadora 

olo regular e preventivo nos diversos domínios de utilização, 

ocupação e uso do território municipal, de forma a detetar situações irregulares, 

tendo em vista evitar factos consumados, autuando todas as infrações detetadas; 

tarefas ou atribuições que lhes forem cometidas por lei, 

norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior; 

) Dirigir a Secção de Atendimento ao Cidadão a quem compete, nomeadamente: 

e todos os cidadãos; 

Promover a integração de todos os procedimentos e serviços de atendimento; 

Coordenar com os restantes serviços a resolução e resposta aos pedidos dos 

Proceder à cobrança de taxas, tarifas e outras receitas municipais; 

 

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus serão abonadas despesas de 

para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhes 



 

 

Recrutamento, seleção, contratação e remuneração 

para os cargos de direção intermédia de 3.º grau

1 – Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos termos do 

número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguinte

a) Formação superior;

b) Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior.

2 – A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado de 

recrutamento, de acordo com a legislação em

3 – A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 6.ª posição remuneratória da 

carreira geral de técnico superior.

Vagos, 14 de fevereiro de 2014.

Recursos Humanos, Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé

A Câmara Municipal deliberou

Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. 

Deve a Secção de Recursos Humanos da

com o teor da presente deliberação

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18

em dinheiro de 416.374,96 € (quatrocentos e dezasseis mil,

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

“ - O.P. nº. 270 - Encobarra 

pagamento do Auto nº 25 - Centro 

 - O.P. nº 278 - Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas 

no valor de 9.046,04 €, para pagamento do Auto n

Vagueira. Fatura nº 20130085;

 - O.P. nº. 279 - Sociedade de Construçõ

no valor de 25.598,94 €, para pagamento do Auto n

Vagueira. Fatura nº 20130098;
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Artigo 9.º 

Recrutamento, seleção, contratação e remuneração  

para os cargos de direção intermédia de 3.º grau 

cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos termos do 

número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos:

Formação superior; 

Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior.

A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado de 

recrutamento, de acordo com a legislação em vigor. 

A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 6.ª posição remuneratória da 

carreira geral de técnico superior. 

Vagos, 14 de fevereiro de 2014. A Vereadora com competências delegadas e subdelegadas

Eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé » 

icipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê

Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------

Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Tesouraria respeitante ao dia 18 de fevereiro de 2014, o qual acusa um saldo 

€ (quatrocentos e dezasseis mil, trezentos e setenta e quatro 

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

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

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

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

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

Encobarra - Engenharia e Construções, S.A., no valor de 245.850,22 

Centro Escolar de Fonte de Angeão. Fatura nº 2547; 

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

€, para pagamento do Auto nº 2 - Construção Posto de Vendagem na Praia da 

nº 20130085; 

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

€, para pagamento do Auto nº 3 - Construção Posto de Vendagem na Praia da 

Vagueira. Fatura nº 20130098; 
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cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos termos do 

número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

s requisitos: 

Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior. 

A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado de 

A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 6.ª posição remuneratória da 

A Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área de 

, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia 

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

, proceder em conformidade 

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

trezentos e setenta e quatro euros e noventa e 

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

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

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

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

os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 245.850,22 €, para 

nio Rodrigues Parente, S.A., 

Construção Posto de Vendagem na Praia da 

nio Rodrigues Parente, S.A., 

Construção Posto de Vendagem na Praia da 



 

 

 - O.P. nº 280 - Sociedade de Construçõ

no valor de 6.556,90 €, para pagamento do Auto n

Vagueira. Fatura nº 20130112;

 - O.P. nº 283 - João Cabral Gonçalves & Filhos

Auto nº 26 - Construção da Biblioteca Municipal.”

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

a 13 de fevereiro de 2014 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Exp

janeiro a 13 de fevereiro de 2014

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. - Aquisição de serviço de britagem de resíduos de construção e demolição

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da

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

5.2. Aquisição da prestação de serviços para limpeza do areal das praias da Vagueira, do Labrego e

do Areão. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

7 – CNE - COMISSÃO NACIONAL DE 

Presentes: 

• E - mail de 20 de setembro de 2013, 

Mendonça Ramos; ---------------------------------------------------------------------------------------------

• Oficio nº 00102, de 13 de janeiro de 2014, sobre deliberação

participação do CDS-PP contra o Presidente da Câmara Municipal de Vagos

deveres de neutralidade e imparcialidade na cedência de espaços para ações de campanha; 

• Deliberação da CNE: “No caso

trocada entre a Camara Municipal de Vagos e a can

ficou resolvida, tendo as ações de campanha decorrido nas escolas e n

CDS-PP, afigurando-se ter sido respeitado o entendimento
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Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas - António Rodrigues Parente, S.A., 

€, para pagamento do Auto nº 4 - Construção Posto de Vendagem na Praia da 

Vagueira. Fatura nº 20130112; 

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 72.845,79 €, para pagamento do 

Construção da Biblioteca Municipal.” 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística no período de 15 de janeiro

2014 e da Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no período de 31 de 

2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

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

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

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

britagem de resíduos de construção e demolição -------------------

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

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

Aquisição da prestação de serviços para limpeza do areal das praias da Vagueira, do Labrego e

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – ELEIÇÕES AL/2013 ---------------------------

de 20 de setembro de 2013, do mandatário da candidatura do CDS-PP em Vagos, Filipe 

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

13 de janeiro de 2014, sobre deliberação abaixo transcrita

PP contra o Presidente da Câmara Municipal de Vagos

deveres de neutralidade e imparcialidade na cedência de espaços para ações de campanha; 

No caso vertente, conforme pode verificar-se através da correspondência 

trocada entre a Camara Municipal de Vagos e a candidatura do CDS-PP de Vagos a situação 

ficou resolvida, tendo as ações de campanha decorrido nas escolas e nas datas solicitadas pelo 

se ter sido respeitado o entendimento da CNE na matéria, explicitado

, da Câmara Municipal de Vagos 
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nio Rodrigues Parente, S.A., 

Construção Posto de Vendagem na Praia da 

€, para pagamento do 

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

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

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

no período de 15 de janeiro 

l), no período de 31 de 

, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

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

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

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

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

ordem do dia. -------------- 

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

Aquisição da prestação de serviços para limpeza do areal das praias da Vagueira, do Labrego e 

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

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

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

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

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

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

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

PP em Vagos, Filipe 

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

abaixo transcrita referente à 

PP contra o Presidente da Câmara Municipal de Vagos por violação dos 

deveres de neutralidade e imparcialidade na cedência de espaços para ações de campanha; ------- 

se através da correspondência 

PP de Vagos a situação 

as datas solicitadas pelo 

na matéria, explicitado na 



 

 

citada deliberação de 24 de set

processo.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Deve o Gabinete de Apoio ao Presidente

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

8 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 

EXTERNO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Informação de 14 de fevereiro de 2014,

procedimento de adjudicação

(ROC); --------------------------------------------------------------------------

• Despacho do senhor Presidente da Câmara

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para nomear como 

auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & Associados, SROC, Lda.

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

O senhor Vereador, eng. João Domingues,

do Centro de Educação e Recreio (CER).

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

9 – ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O 

Presentes: 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Mar

• Acordo de Cooperação para a utilização de espaços do Centro de Educação e Recreio,

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------

Para a utilização de espaços do Centro de Educação e Recreio

Considerando que o Município de Vagos não possui um auditório que lhe permita programar a 

apresentação de determinados espetáculos ou que, no âmbito de uma política de prom

concelhia, possa utilizar para a apresentação do trabalho das suas associações culturais e artísticas.

Considerando que o Centro de Educação e Recreio possui um auditório que pode disponibilizar para a 

utilização no âmbito da programação cu

associações culturais concelhias.

Considerando, ainda, que a utilização daquele espaço incorre em custos que irão onerar o orçamento de 

uma associação que desenvolve a sua atividade no âmbito cultural com

Constatando que a parceria entre o Município de Vagos e o Centro de Educação e Recreio é uma das 

formas de promover o desenvolvimento sociocultural do concelho e atestando o desejo de ambas em 

contribuir para a concepção de um novo quad

Entre: 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

citada deliberação de 24 de setembro de 2013. Delibera-se proceder ao arquivamento do 

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

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

Informação de 14 de fevereiro de 2014, do senhor CDF, dr. Nuno André

udicação para aquisição de prestação de serviço de revisor 

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

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de fevereiro de 2014. ------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para nomear como 

responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & Associados, SROC, Lda.

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

João Domingues, ausentou-se da sala de reuniões por integrar os órgãos sociais 

do Centro de Educação e Recreio (CER). ------------------------------------------------------

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

ÇÃO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 13 de fevereiro de 2014; 

Acordo de Cooperação para a utilização de espaços do Centro de Educação e Recreio,

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

“Acordo de Cooperação 

Para a utilização de espaços do Centro de Educação e Recreio 

Considerando que o Município de Vagos não possui um auditório que lhe permita programar a 

apresentação de determinados espetáculos ou que, no âmbito de uma política de prom

concelhia, possa utilizar para a apresentação do trabalho das suas associações culturais e artísticas.

Considerando que o Centro de Educação e Recreio possui um auditório que pode disponibilizar para a 

utilização no âmbito da programação cultural e da promoção do trabalho desenvolvido pelas 

associações culturais concelhias. 

Considerando, ainda, que a utilização daquele espaço incorre em custos que irão onerar o orçamento de 

uma associação que desenvolve a sua atividade no âmbito cultural com escassos recursos.

Constatando que a parceria entre o Município de Vagos e o Centro de Educação e Recreio é uma das 

formas de promover o desenvolvimento sociocultural do concelho e atestando o desejo de ambas em 

contribuir para a concepção de um novo quadro cultural. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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se proceder ao arquivamento do 

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

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

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE AUDITOR 

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

dr. Nuno André, anexando 

para aquisição de prestação de serviço de revisor oficial de contas 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para nomear como 

responsável pela certificação legal de contas, a empresa PKF & Associados, SROC, Lda. 

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

es por integrar os órgãos sociais 

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

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

CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO - VAGOS --- 

ques, de 13 de fevereiro de 2014; ------------------- 

Acordo de Cooperação para a utilização de espaços do Centro de Educação e Recreio, que a 

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

 

Considerando que o Município de Vagos não possui um auditório que lhe permita programar a 

apresentação de determinados espetáculos ou que, no âmbito de uma política de promoção da cultura 

concelhia, possa utilizar para a apresentação do trabalho das suas associações culturais e artísticas. 

Considerando que o Centro de Educação e Recreio possui um auditório que pode disponibilizar para a 

ltural e da promoção do trabalho desenvolvido pelas 

Considerando, ainda, que a utilização daquele espaço incorre em custos que irão onerar o orçamento de 

escassos recursos. 

Constatando que a parceria entre o Município de Vagos e o Centro de Educação e Recreio é uma das 

formas de promover o desenvolvimento sociocultural do concelho e atestando o desejo de ambas em 



 

 

O Município de Vagos, doravante designado por 

3840-420 Vagos, pessoa coletiva número 

Rodrigues Regalado, na qualidade de 

E 

O Centro de Educação e Recreio

António Carlos Vidal, n.º 11, 3840

representada pelo Eng.º Mário Oliveira

é celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se regula pelas cláusulas seguintes:

O presente acordo de cooperação tem como finalidade regular as condições de utilização das instalações 

do Centro de Educação e Recreio pelo Município de Vagos, para a realização de atividades de carácter 

sociocultural e educativo. 

(Obrigações da Primeira Outorgante)

São obrigações da Primeira Outorgante:

a) Informar a Segunda Outorgante, com a antecedência a

dos espaços objecto do presente acordo de cooperação.

b) Efetuar a limpeza dos espaços antes e depois da utilização dos mesmos.

c) Libertar os espaços utilizados no final de cada atividade, reportando todas e quaisquer 

ocorrências à Segunda Outorgante.

d) As reparações ou alterações necessárias à utilização dos espaços, ou decorrentes daquelas, são 

da responsabilidade da Primeira Outorgante desde que devidamente autorizadas pela Segunda 

Outorgante. 

e) Comparticipar a Segunda Outorg

valor de 500,00 € por m

f) A contratar e a manter atualizado um seguro de responsabilidade civil que cubra 

adequadamente os prej

presente protocolo. 

(Obrigações da Segunda Outorgante)

São obrigações da Segunda Outorgante:

a) Suportar as despesas correntes relativas aos espaços supra referidos, não lhe 

qualquer compensação adicional àquela já definida no presente acordo.

b) Apoiar a Primeira Outorgante em todas as atividades desenvolvidas, quer ao nível da utilização 

dos espaços objeto do presente acordo, quer  na utilização dos meios técnicos 

naqueles espaços. 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

, doravante designado por Primeiro Outorgante, com sede na Rua da Saudade, 

420 Vagos, pessoa coletiva número 506 912 833, neste ato representada pelo 

, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

Centro de Educação e Recreio, doravante designado por Segundo Outorgante

António Carlos Vidal, n.º 11, 3840-411 Vagos, pessoa coletiva número 501 270 981

Eng.º Mário Oliveira, na qualidade de Presidente da Direção, 

é celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se regula pelas cláusulas seguintes:

Cláusula I 

(Fins e âmbito) 

O presente acordo de cooperação tem como finalidade regular as condições de utilização das instalações 

de Educação e Recreio pelo Município de Vagos, para a realização de atividades de carácter 

Cláusula II 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 

São obrigações da Primeira Outorgante: 

Informar a Segunda Outorgante, com a antecedência adequada, da necessidade de utilização 

dos espaços objecto do presente acordo de cooperação. 

Efetuar a limpeza dos espaços antes e depois da utilização dos mesmos. 

Libertar os espaços utilizados no final de cada atividade, reportando todas e quaisquer 

ências à Segunda Outorgante. 

As reparações ou alterações necessárias à utilização dos espaços, ou decorrentes daquelas, são 

da responsabilidade da Primeira Outorgante desde que devidamente autorizadas pela Segunda 

Comparticipar a Segunda Outorgante pela utilização dos espaços, definindo

€ por mês, sem limites de utilização dos espaços objeto do presente protocolo.

A contratar e a manter atualizado um seguro de responsabilidade civil que cubra 

adequadamente os prejuízos que possam decorrer da utilização anormal dos espaços objeto do 

Cláusula III 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 

São obrigações da Segunda Outorgante: 

Suportar as despesas correntes relativas aos espaços supra referidos, não lhe 

qualquer compensação adicional àquela já definida no presente acordo. 

Apoiar a Primeira Outorgante em todas as atividades desenvolvidas, quer ao nível da utilização 

dos espaços objeto do presente acordo, quer  na utilização dos meios técnicos 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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, com sede na Rua da Saudade, 

, neste ato representada pelo Dr. Silvério 

Segundo Outorgante, com sede na Rua 

501 270 981, neste ato 

é celebrado o presente Acordo de Cooperação, que se regula pelas cláusulas seguintes: 

O presente acordo de cooperação tem como finalidade regular as condições de utilização das instalações 

de Educação e Recreio pelo Município de Vagos, para a realização de atividades de carácter 

dequada, da necessidade de utilização 

Libertar os espaços utilizados no final de cada atividade, reportando todas e quaisquer 

As reparações ou alterações necessárias à utilização dos espaços, ou decorrentes daquelas, são 

da responsabilidade da Primeira Outorgante desde que devidamente autorizadas pela Segunda 

ante pela utilização dos espaços, definindo-se, desde já, o 

ês, sem limites de utilização dos espaços objeto do presente protocolo. 

A contratar e a manter atualizado um seguro de responsabilidade civil que cubra 

uízos que possam decorrer da utilização anormal dos espaços objeto do 

Suportar as despesas correntes relativas aos espaços supra referidos, não lhe sendo devida 

Apoiar a Primeira Outorgante em todas as atividades desenvolvidas, quer ao nível da utilização 

dos espaços objeto do presente acordo, quer  na utilização dos meios técnicos existentes 



 

 

c) Apresentar à Primeira Outorgante o Plano Anual de Atividades e o Orçamento, nos termos 

previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias.

d) Apresentar à Primeira Outorgante o relatório anual de atividades, assim como, o relatório de 

contas, nos termos previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações 

Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias.

e) Publicitar o apoio recebido através da menção expressa «Com o apoio do Município de Vagos» 

em todas as atividades que promovam.

(Vigência e duração do Acordo de Cooperação)

O presente acordo de cooperação é valido até ao final do presente ano, sendo 

renovado, em anos sucessivos, caso nenhuma das partes o denuncie, por comunicação escrita, com aviso 

de recepção, enviada com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

a) O valor previsto na alíne

outorgantes, da qual deverá ser lavrada ata a anexar ao presente acordo de cooperação.

b) O mesmo pode e deverá cessar nos termos definidos na Cláusula IV.

a) O presente protocolo tem início a 01 de janeiro de 2014, produzindo efeitos a partir desta data.

b) Todas e quaisquer alterações ao presente acordo deverão ser reduzidas a escrito pelos 

outorgantes e aditadas ao presente acordo.

c) Todas e quaisquer dúvidas de i

Outorgado em duas vias com idêntico valor, em ____ de ________________ de 2014.

O Primeiro Outorgante

 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado)

 

• Despacho da senhora Vereadora

A Câmara Municipal deliberou

Educação e Recreio (CER) ----------

Devem:  

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

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

• A Divisão Financeira proceder ao registo do número de compromisso. 

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

O senhor Vereador, eng.º João D

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Apresentar à Primeira Outorgante o Plano Anual de Atividades e o Orçamento, nos termos 

previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações Culturais, Socioeducativas, 

Artísticas, Recreativas e Humanitárias. 

ntar à Primeira Outorgante o relatório anual de atividades, assim como, o relatório de 

contas, nos termos previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações 

Culturais, Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias. 

io recebido através da menção expressa «Com o apoio do Município de Vagos» 

em todas as atividades que promovam. 

Cláusula IV 

(Vigência e duração do Acordo de Cooperação) 

O presente acordo de cooperação é valido até ao final do presente ano, sendo 

renovado, em anos sucessivos, caso nenhuma das partes o denuncie, por comunicação escrita, com aviso 

de recepção, enviada com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

Cláusula V 

(Alterações, revisões e cessação) 

O valor previsto na alínea e) da Cláusula II será revisto anualmente, em reunião entre as duas 

outorgantes, da qual deverá ser lavrada ata a anexar ao presente acordo de cooperação.

O mesmo pode e deverá cessar nos termos definidos na Cláusula IV. 

Cláusula VI 

(Disposições finais) 

O presente protocolo tem início a 01 de janeiro de 2014, produzindo efeitos a partir desta data.

Todas e quaisquer alterações ao presente acordo deverão ser reduzidas a escrito pelos 

outorgantes e aditadas ao presente acordo. 

Todas e quaisquer dúvidas de interpretação devem ser dirimidas pelos outorgantes.

Outorgado em duas vias com idêntico valor, em ____ de ________________ de 2014.

O Primeiro Outorgante  O Segundo Outorgante

  

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado)  (Eng.º Mário Oliveira)

senhora Vereadora Dulcinia Sereno, de 14 fevereiro de 2014. ------------

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o acordo de cooperação com o

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

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

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

proceder ao registo do número de compromisso. -------------------------------

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

João Domingues, entrou na sala de reuniões reassumindo as suas funções

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Apresentar à Primeira Outorgante o Plano Anual de Atividades e o Orçamento, nos termos 

previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações Culturais, Socioeducativas, 

ntar à Primeira Outorgante o relatório anual de atividades, assim como, o relatório de 

contas, nos termos previstos no Regulamento de Atribuição de Subsídios a Associações 

io recebido através da menção expressa «Com o apoio do Município de Vagos» 

O presente acordo de cooperação é valido até ao final do presente ano, sendo automaticamente 

renovado, em anos sucessivos, caso nenhuma das partes o denuncie, por comunicação escrita, com aviso 

a e) da Cláusula II será revisto anualmente, em reunião entre as duas 

outorgantes, da qual deverá ser lavrada ata a anexar ao presente acordo de cooperação. 

O presente protocolo tem início a 01 de janeiro de 2014, produzindo efeitos a partir desta data. 

Todas e quaisquer alterações ao presente acordo deverão ser reduzidas a escrito pelos 

nterpretação devem ser dirimidas pelos outorgantes. 

Outorgado em duas vias com idêntico valor, em ____ de ________________ de 2014. 

O Segundo Outorgante 

(Eng.º Mário Oliveira)” 

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

eração com o Centro de 

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

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

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

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

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

assumindo as suas funções ----- 



 

 

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

10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

DESPORTIVOS PELA 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS 

Presentes: 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 12 de fevereiro de 2014;

• Protocolo de colaboração

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Utilização de equipamentos desportivos pela Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Vagos 

Considerando que a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições para a 

prática desportiva, são uma das competências dos municípios na prossecução dos interesses próprios, 

comuns e específicos das respetivas populações, conforme 

de setembro; 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

municípios dispõem de atribuições nos domínios da 

Considerando que neste domínio e, de acordo com o definido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete aos órgãos municipais, em geral, e em especial à Câmara 

Municipal, «apoiar atividades de natureza social, cultural, educa

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

das doenças»; 

Considerando que o Município de Vagos, é proprietário, entre outros, dos equipamentos desportivos 

denominados “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, “Piscina Municipal” e “Estádio Municipal”;

Considerando que na gestão destes equipamentos se procura a otimização da sua utilização, numa 

perspetiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestrut

Entre: 

1 — O Município de Vagos

3840-420 Vagos, aqui representado por 

Presidente da Câmara Municipal.

2 — A Escola Profissio

pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua Estrada Florestal 

3840-354 Vagos, aqui representada por 

Diretor. 

É estabelecido o presente protocolo, com o seguinte clausulado:

Cláusula Primeira 

O Município de Vagos, autoriza que a 

“Piscina”, para a prática do desporto escolar, inserida no âmbito do Desporto 

definidos nas cláusulas seguintes.

 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS - EPADRV ---------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 12 de fevereiro de 2014;

Protocolo de colaboração, que a seguir se transcreve: -----------------------------

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Utilização de equipamentos desportivos pela Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Considerando que a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições para a 

prática desportiva, são uma das competências dos municípios na prossecução dos interesses próprios, 

comuns e específicos das respetivas populações, conforme dispõe o artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

municípios dispõem de atribuições nos domínios da educação e dos tempos livres e desporto

ando que neste domínio e, de acordo com o definido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete aos órgãos municipais, em geral, e em especial à Câmara 

Municipal, «apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa, ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

Considerando que o Município de Vagos, é proprietário, entre outros, dos equipamentos desportivos 

minados “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, “Piscina Municipal” e “Estádio Municipal”;

Considerando que na gestão destes equipamentos se procura a otimização da sua utilização, numa 

perspetiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestruturas desportivas;

Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 

420 Vagos, aqui representado por Dr. Silvério Rodrigues Regalado

Presidente da Câmara Municipal. 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV)

pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua Estrada Florestal – Gafanha da Boa 

354 Vagos, aqui representada por Fernando Manuel Oliveira Santos

stabelecido o presente protocolo, com o seguinte clausulado:  

, autoriza que a EPADRV, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada por 

“Piscina”, para a prática do desporto escolar, inserida no âmbito do Desporto Escolar, nos termos 

definidos nas cláusulas seguintes. 

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

: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E 

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 12 de fevereiro de 2014; ------------------- 

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

Utilização de equipamentos desportivos pela Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Considerando que a promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições para a 

prática desportiva, são uma das competências dos municípios na prossecução dos interesses próprios, 

dispõe o artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

tempos livres e desporto; 

ando que neste domínio e, de acordo com o definido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete aos órgãos municipais, em geral, e em especial à Câmara 

tiva, desportiva, recreativa, ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

Considerando que o Município de Vagos, é proprietário, entre outros, dos equipamentos desportivos 

minados “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, “Piscina Municipal” e “Estádio Municipal”; 

Considerando que na gestão destes equipamentos se procura a otimização da sua utilização, numa 

uras desportivas; 

, pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, na qualidade de 

nal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV), 

Gafanha da Boa - Hora, 

Fernando Manuel Oliveira Santos, na qualidade de 

, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada por 

Escolar, nos termos 



 

 

Cláusula Segunda 

A utilização da Piscina, para a prática de desporto, inserida no âmbito do Desporto Escolar, será feita 

nos períodos e horários constantes do mapa anexo, que do presente faz parte 

Cláusula Terceira 

A utilização da Piscina, por parte da 

Regulamento do Complexo Desportivo Municipal de Vagos.

Cláusula Quarta 

A EPADRV obriga-se a: 

a) Garantir a presença do pessoal necessário

alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar durante o período de utilização 

que lhe é concedido de acordo com os horários que constam do anexo ao presente protocolo;

b) Informar mensalmente atr

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas 

instalações e ou no material, que ocorram durante o período de utilização, sem prejuízo de 

formularem por escrito outras situações que ocorram e se revelem de caráter urgente;

c) Suportar as despesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou material 

por si utilizado; 

Cláusula Quinta 

O Município de Vagos obriga-se a:

a) Manter as instalações e equipamentos objeto do presente protocolo em boas condições de 

funcionamento e de segurança;

b) Assegurar o uso da Piscina, no período a que respeita a utilização objeto deste protocolo;

c) Disponibilizar à EPADRV

desportivas. 

Cláusula Sexta 

Pela utilização das infraestruturas desportivas, será cobrado à 

como comparticipação financeira.

Cláusula Sétima 

1) O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por 

com aviso prévio de 30 dias.

2) São motivos de denuncia do protocolo, sem direito a qualquer indemnização para o utilizador:

a) A utilização da Piscina para fins que não os previstos neste protocolo;

b) O não cumprimento das 

Cláusula Oitava 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e durará até que as partes 

resolvam denunciá-lo. 

Cláusula Nona 

Em tudo o que não estiver mencionado no presente protocolo, aplica

271/2009, de 1 de Outubro, ou diploma que o venha a revogar ou complementar.

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

A utilização da Piscina, para a prática de desporto, inserida no âmbito do Desporto Escolar, será feita 

nos períodos e horários constantes do mapa anexo, que do presente faz parte integrante.

A utilização da Piscina, por parte da EPADRV implica a inteira aceitação do estabelecido no 

Regulamento do Complexo Desportivo Municipal de Vagos. 

Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento, vigilância e segurança dos 

alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar durante o período de utilização 

que lhe é concedido de acordo com os horários que constam do anexo ao presente protocolo;

Informar mensalmente através de relatório elaborado por escrito e remetido ao Vereador do 

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas 

instalações e ou no material, que ocorram durante o período de utilização, sem prejuízo de 

por escrito outras situações que ocorram e se revelem de caráter urgente;

Suportar as despesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou material 

se a: 

s e equipamentos objeto do presente protocolo em boas condições de 

funcionamento e de segurança; 

Assegurar o uso da Piscina, no período a que respeita a utilização objeto deste protocolo;

EPADRV, todo o material fixo ou móvel existente nas

Pela utilização das infraestruturas desportivas, será cobrado à EPADRV, o valor de 10,00 

como comparticipação financeira. 

O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer das partes, por escrito 

com aviso prévio de 30 dias. 

São motivos de denuncia do protocolo, sem direito a qualquer indemnização para o utilizador:

A utilização da Piscina para fins que não os previstos neste protocolo; 

O não cumprimento das condições constantes deste protocolo. 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e durará até que as partes 

Em tudo o que não estiver mencionado no presente protocolo, aplica-se o disposto no Decreto

271/2009, de 1 de Outubro, ou diploma que o venha a revogar ou complementar. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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A utilização da Piscina, para a prática de desporto, inserida no âmbito do Desporto Escolar, será feita 

integrante. 

implica a inteira aceitação do estabelecido no 

ao acompanhamento, vigilância e segurança dos 

alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar durante o período de utilização 

que lhe é concedido de acordo com os horários que constam do anexo ao presente protocolo; 

avés de relatório elaborado por escrito e remetido ao Vereador do 

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas 

instalações e ou no material, que ocorram durante o período de utilização, sem prejuízo de 

por escrito outras situações que ocorram e se revelem de caráter urgente; 

Suportar as despesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou material 

s e equipamentos objeto do presente protocolo em boas condições de 

Assegurar o uso da Piscina, no período a que respeita a utilização objeto deste protocolo; 

, todo o material fixo ou móvel existente nas infraestruturas 

, o valor de 10,00 € por hora 

qualquer das partes, por escrito 

São motivos de denuncia do protocolo, sem direito a qualquer indemnização para o utilizador: 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e durará até que as partes 

e o disposto no Decreto-Lei n.º 



 

 

Assinado em Vagos, em ... de ... de 2014, em dois exemplares de igual valor.

Pl’O Município de Vagos 

Pl’A Escola Profissional de Agricultura e Dese

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

11 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

CICLO DO ENSINO BÁSICO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

ALUNOS DA EB 1 DE VAGOS

Presentes: 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 13 de fevereiro de 2014; 

• Adenda ao Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escola

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

“PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA

Ano letivo de 2013/2014 

 Entre o Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, como Primeiro Outorgante e o Agrupamento de Escolas de Vagos, NIPC 600 076 091, 

representado pelo seu Diretor, Dr. Hugo 

outorgado o presente protocolo de cooperação, em harmonia com o disposto no Decreto

Março de 2009, no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, alterado pelo Despacho 

agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e nos termos das cláusulas 

seguintes: 

Cláusula 1.ª 

(Adenda) 

 À Cláusula 3.ª do Protocolo de Parceria é aditada a seguinte alínea:

b) Ao valor referido na al

comparticipar o acréscimo com as despesas de funcionamento da cozinha.

Cláusula 2.ª 

(Efeitos)  

 O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do ano letivo, deve

Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o Agrupamento de Escolas de Vagos, após a 

outorga da presente adenda. 

Outorgada a ____ de ____________ de 2014.

Primeiro Outorgante 

O Presidente da Câmara Municipal de Vagos

 

(Dr. Silvério Rodrigues Regalado) 

 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Assinado em Vagos, em ... de ... de 2014, em dois exemplares de igual valor. 

Pl’A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos” 

por unanimidade, aprovar o protocolo supra. -------------------------------

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

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

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

E GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

CICLO DO ENSINO BÁSICO – ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA COM O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DA EB 1 DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 13 de fevereiro de 2014; 

Adenda ao Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos,

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

“PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA 

Entre o Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, como Primeiro Outorgante e o Agrupamento de Escolas de Vagos, NIPC 600 076 091, 

representado pelo seu Diretor, Dr. Hugo Pedro da Silva Martinho, como Segundo Outorgante, é celebrado e 

outorgado o presente protocolo de cooperação, em harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 

Março de 2009, no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, alterado pelo Despacho n.º 14368

agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e nos termos das cláusulas 

À Cláusula 3.ª do Protocolo de Parceria é aditada a seguinte alínea: 

Ao valor referido na alínea a) da Cláusula 3.ª acresce o valor de 0,10 € por refeiç

comparticipar o acréscimo com as despesas de funcionamento da cozinha. 

O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do ano letivo, deve

Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o Agrupamento de Escolas de Vagos, após a 

Outorgada a ____ de ____________ de 2014. 

 Segundo Outorgante 

da Câmara Municipal de Vagos  O Diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos

  

  (Dr. Hugo Pedro da Silva Martinho)”

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

E GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º 

DE PARCERIA COM O 

PARA FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES AOS 

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 13 de fevereiro de 2014; ------------------- 

s de Vagos, que a seguir se 

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

“PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 

Entre o Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da Câmara, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, como Primeiro Outorgante e o Agrupamento de Escolas de Vagos, NIPC 600 076 091, 

Pedro da Silva Martinho, como Segundo Outorgante, é celebrado e 

Lei n.º 55/2009, de 2 de 

n.º 14368-A/2010, de 17 de 

agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e nos termos das cláusulas 

€ por refeição, para 

O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do ano letivo, devendo o Primeiro 

Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o Agrupamento de Escolas de Vagos, após a 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos 

(Dr. Hugo Pedro da Silva Martinho)” 



 

 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 

A Câmara Municipal deliberou,

com o Agrupamento de Escolas de Vagos.

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

12 – REDE SOCIAL – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO LOCAL DA AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Presentes: 

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 13 de fevereiro de 2014; 

• Despacho da senhora Vereadora Dulcinia Sereno

A Câmara Municipal deliberou, 

Vereadora Dulcinia Sereno para presidir ao CLAS. 

Deve a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins

de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina. 

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

13 – TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) DA PALHAÇA 

Presentes: 

• Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 27 de janeiro de 2014, a solicitar 

transporte para o menor Rui Filipe S

Paroquial S. Pedro da Palhaça

• Declaração de 30 de janeiro 2013,

valência de Centro de Atividades

que Rui Filipe Silva frequenta 

• Declaração de 30 de janeiro 2014, da Comiss

Catarina – C.A.S.D.S.C., informando 

utente Rui Filipe Silva. M

cêntimos) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Despacho da senhora Ver

A Câmara Municipal deliberou, 

918,60 € (novecentos e dezoito euros e sessenta c

Devem: 

• A Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, proceder em conformidade com o teor da 

presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------

• A Divisão Financeira proceder ao registo do número 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 fevereiro de 2014. ----------------------------------

, por unanimidade, aprovar a referida Adenda ao Protocolo de parceria 

s de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO LOCAL DA AÇÃO SOCIAL (CLAS) 

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 13 de fevereiro de 2014; 

Vereadora Dulcinia Sereno, de 14 de fevereiro de 2014. 

 por unanimidade, e por proposta do senhor Presidente, indicar a senhora 

Vereadora Dulcinia Sereno para presidir ao CLAS. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões por ser Presidente da Comissão 

Desenvolvimento de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------

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

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – TRANSPORTE DE ALUNO 

PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) DA PALHAÇA 

Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 27 de janeiro de 2014, a solicitar 

transporte para o menor Rui Filipe Silva da sua residência para o C.A.O.

Paroquial S. Pedro da Palhaça; --------------------------------------------------------------------------

Declaração de 30 de janeiro 2013, da Instituição Centro Social Paroquial S. Pedro da 

valência de Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.), informando, para os devidos efeitos, 

frequenta aquela instituição; ---------------------------------------------------------

Declaração de 30 de janeiro 2014, da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de San

C.A.S.D.S.C., informando que desde 28 de janeiro de 2014 iniciaram o transp

utente Rui Filipe Silva. Mais declara que o valor a aplicar por quilómetro é de 0,80

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 13 de fevereiro de 2014; 

spacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 14 de fevereiro de 2014

 por unanimidade, aprovar o pagamento do referido transporte no valor de 

€ (novecentos e dezoito euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------------------

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

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

inanceira proceder ao registo do número de compromisso. -------------------------------

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

Protocolo de parceria 

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

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO LOCAL DA AÇÃO SOCIAL (CLAS) ---- 

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, 13 de fevereiro de 2014; ------- 

2014. ---------------------- 

por unanimidade, e por proposta do senhor Presidente, indicar a senhora 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

s por ser Presidente da Comissão 

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

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

TRANSPORTE DE ALUNO 

PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) DA PALHAÇA ---------------------- 

Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 27 de janeiro de 2014, a solicitar 

C.A.O. do Centro Social 

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

da Instituição Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, a 

Ocupacionais (C.A.O.), informando, para os devidos efeitos, 

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

ão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa 

que desde 28 de janeiro de 2014 iniciaram o transporte do 

ais declara que o valor a aplicar por quilómetro é de 0,80 € (oitenta 

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

de 13 de fevereiro de 2014; ---- 

de 2014. ---------------------- 

por unanimidade, aprovar o pagamento do referido transporte no valor de 

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

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

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

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



 

 

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins

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

14 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA 

LICENÇA DE RUÍDO – ISENÇÃO DE TAXA 

Presentes: 

• Requerimento da Junta de 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 14 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ”À CT Graça Pimentel Deferido. À reunião de CM para ratificação.”

A Câmara Municipal deliberou, por

Caladé que autoriza a isenção da t

para comemoração dos 500 anos do

Deve a Secção de Expediente Geral

com o teor da presente deliberação

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

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

1 – ESTÁDIO MUNICIPAL 

PROVISÓRIA TOTAL -----------------------------------------------------------------------------

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

• Auto de Vistoria para efeito
pelos representantes do
representante da entidade executante

• Informação do técnico superior eng. J
de Receção Provisória Total

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro
homologar o presente Auto de Receção Provisória da Obra

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico

• Homologar o Auto de Receção Provisória Total; 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

2 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

E05/2013 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Informação do CDEP, arq. Pedro Castro, de 11 de fevereiro de 2014, 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 
referida em epígrafe. ---------------------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014. 

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

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

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

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

JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DE FORAL 

ISENÇÃO DE TAXA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------

unta de Freguesia de Soza, de 11 de fevereiro de 2014 para isenção 

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 14 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

À CT Graça Pimentel Deferido. À reunião de CM para ratificação.”

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

Caladé que autoriza a isenção da taxa de ruído para lançar salva de 21 tiros no dia 16 e 17 de fevereiro 

para comemoração dos 500 anos do foral. ----------------------------------------------------------------------------

Secção de Expediente Geral, da Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ESTÁDIO MUNICIPAL – 2 ª FASE – PROC. Nº E07/2008 – AUTO DE RECEÇÃO 

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

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

Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória Total, de 11 de novembro de 2013
dos donos de obra, eng.º José António Martins 

representante da entidade executante, engº Norberto Rodrigues Duarte; ------------

Informação do técnico superior eng. José Silvestre, de 07 de fevereiro de 2014, junta
Receção Provisória Total a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»

Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 10 de fevereiro de 2014, que a seguir se transcreve: 
homologar o presente Auto de Receção Provisória da Obra»; ---------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014
ipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: ----------------------------

o de Receção Provisória Total; ---------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

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

Informação do CDEP, arq. Pedro Castro, de 11 de fevereiro de 2014, a informar da necessidade 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 

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

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014. 

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

as suas funções. --------- 

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

COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DE FORAL – 

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

para isenção de taxa; -- 

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 14 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

À CT Graça Pimentel Deferido. À reunião de CM para ratificação.” ------------------ 

pacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

axa de ruído para lançar salva de 21 tiros no dia 16 e 17 de fevereiro 

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

Divisão Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade 

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

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

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

AUTO DE RECEÇÃO 

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

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

e novembro de 2013, subscrita 
António Martins Silvestre e pelo 

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

de 2014, juntando o auto 
«de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»; ------ 

de 2014, que a seguir se transcreve: «De 
-------------------------- 

de 2014. -------------------- 
----------------------------- 

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC. º 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

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

a informar da necessidade 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 

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

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014. -------------------- 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por

Coordenação de Segurança em Obra da empreitada 

Angeão, as engenheiras Ana Vilão e Gabriela Cabano

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformid

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

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

3 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

– NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

Presentes: 

• Informação do CDEP, arq. Pedro Castro, de 11 de fevereiro de 2014, a informar da necessidade 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a 
referida em epígrafe; ------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Ver
A Câmara Municipal deliberou, por

Coordenação de Segurança em Obra da empreitada 

Areão, as engenheiras Ana Vilão e Gabriela Cabano, respe

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com 

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

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

4 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Presentes:  

• Comunicações da empresa adjudicatária, de 17 e 19 de dezembro de 2013; 

• Informação dos técnicos superiores, eng.ª Ana Vilão e eng.º André Nunes, de 17 de janeiro de 
2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: 
“Srª. Vereadora Sara Caladé:
Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 
e respetiva solicitação de prorrogação de prazo de exec
apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para, se 
aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 
Jurídico proceda à instrução/g
de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do 
art. 378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 18/2008, de 29/01”

• Despacho da senhora Ve
transcreve: “À reunião de CM para aprovação da prorrogação de prazo solicitada, de acordo 
com a informação técnica (ponto 21 da mesma)

A Câmara Municipal deliberou, por

por mais 60 (sessenta) dias. -----------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização e

Segurança em Obra da empreitada Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de 

Angeão, as engenheiras Ana Vilão e Gabriela Cabano, respetivamente. ---------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO - 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

Informação do CDEP, arq. Pedro Castro, de 11 de fevereiro de 2014, a informar da necessidade 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a 

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

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de fevereiro de 2014. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização e

ança em Obra da empreitada Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do 

, as engenheiras Ana Vilão e Gabriela Cabano, respetivamente. ----------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC. º DEU 

DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA ------------------------------------------------

Comunicações da empresa adjudicatária, de 17 e 19 de dezembro de 2013; --------------------------

Informação dos técnicos superiores, eng.ª Ana Vilão e eng.º André Nunes, de 17 de janeiro de 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: 
“Srª. Vereadora Sara Caladé: 
Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 
e respetiva solicitação de prorrogação de prazo de execução da obra deverão ser submetidos à 
apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para, se 
aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 
Jurídico proceda à instrução/gestão do procedimento que visará apurar se assiste ao Município 
de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do 

378º do CCP, anexo ao Decreto Lei nº 18/2008, de 29/01”; ----------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 13 de fevereiro de 2014, que a seguir se 
À reunião de CM para aprovação da prorrogação de prazo solicitada, de acordo 

com a informação técnica (ponto 21 da mesma)». ----------------------------------------------------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo da obra em questão, 

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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para desempenhar as funções de Fiscalização e 

Exteriores do Centro Escolar de Fonte de 

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

ade com o teor da presente 

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

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

 PROC. º E02/2012 

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

Informação do CDEP, arq. Pedro Castro, de 11 de fevereiro de 2014, a informar da necessidade 
de ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada 

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

de fevereiro de 2014. -------------------- 
para desempenhar as funções de Fiscalização e 

Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do 

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

o teor da presente 

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

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

PROC. º DEU - E01/2010 – 

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

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

Informação dos técnicos superiores, eng.ª Ana Vilão e eng.º André Nunes, de 17 de janeiro de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. Pedro Castro, de 21 de janeiro de 2014, que a seguir se transcreve: -------- 

Concordo c/ a informação. A presente proposta de trabalhos de suprimento de erros e omissões 
ução da obra deverão ser submetidos à 

apreciação/decisão da CMV. Da decisão deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro para, se 
aplicável, ser celebrado o respetivo contrato adicional. Mais se julga conveniente que o Serviço 

estão do procedimento que visará apurar se assiste ao Município 
de Vagos o direito de ser indemnizado por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do 

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

fevereiro de 2014, que a seguir se 
À reunião de CM para aprovação da prorrogação de prazo solicitada, de acordo 

--------------------------------------- 
o de prazo da obra em questão, 

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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



 

 

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

1 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

ADAPTAÇÃO ---------------------------------------------------

Presentes: 

• Informação dos técnicos superiores, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno C

2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 12 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

transcreve:”Ex.mo sr. Vice 

exposto na informação, se assim for entendido superiormente.” 

• Despacho do senhor Vice 

A Câmara Municipal deliberou, por

aprovação e posterior publicação na 2ª Sé

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

2 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

Presentes: 

• Informação dos técnicos superiores, dr.ª Edilia

2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 13

transcreve:”Ex.mo sr. Vice

exposto na informação, se assim for entendido superiormente.” 

• Despacho do senhor Vice 

A Câmara Municipal deliberou, por

marque a respetiva conferência de 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

3 – PANEDGE – INDUSTRIA COMERCIO PAINEIS, LDA 

PROC. º Nº5/13 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO

Presentes: 

• Requerimento de 12 de dezembro de 2013; 

• Informação do técnico su

• Informação do técnico superior,

• Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 03 de fevereiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Concordo com as informações prestadas pelos S.T.P. de 9/1/14 e 28/1/14

Manuel. À consideração da Exma

definido no art 7º do Regulamento do P.P. da ZIV

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - ALTERAÇÃO POR 

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

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 10 de fevereiro de 

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

Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 12 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

sr. Vice – Presidente: Concordo, devendo proceder-se em conformidade com o 

exposto na informação, se assim for entendido superiormente.” ---------------------------------------

Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de fevereiro de

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remeter à Assembleia Municipal para 

o e posterior publicação na 2ª Série do Diário da Republica. ----------------------------------

banística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - ALTERAÇÃO 

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Edilia Pena e dr. Nuno Carvalho, de 12

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

DGU, engª Isabel Trindade, de 13 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

sr. Vice – Presidente: Concordo. Deverá proceder-se em conformidade com o 

exposto na informação, se assim for entendido superiormente.” -----------------------

Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de fevereiro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta para a CCDR-C de modo a que esta 

marque a respetiva conferência de serviços. ----------------------------------------------------------------

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

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

INDUSTRIA COMERCIO PAINEIS, LDA – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO -----------------------------------------

de 12 de dezembro de 2013; ----------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, de 28 de janeiro de 2014; 

Informação do técnico superior, arquiteto Manuel Tavares, de 03 de fevereiro de 2014; 

DGU, engª Isabel Trindade, de 03 de fevereiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Concordo com as informações prestadas pelos S.T.P. de 9/1/14 e 28/1/14

. À consideração da Exma CM a autorização de agregação das parcelas conforme 

do Regulamento do P.P. da ZIV (ponto 2 da informação de 9/1/14). 

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

ALTERAÇÃO POR 

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

arvalho, de 10 de fevereiro de 

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

Parecer da CDGU, engª Isabel Trindade, de 12 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

se em conformidade com o 

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

de 2014. ------------ 

remeter à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

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

ALTERAÇÃO ---------------- 

Pena e dr. Nuno Carvalho, de 12 de fevereiro de 

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

de fevereiro de 2014, que a seguir se 

se em conformidade com o 

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

de 2014. ------------ 

C de modo a que esta 

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

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

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

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

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

perior, dr. Nuno Carvalho, de 28 de janeiro de 2014; ---------------------- 

de fevereiro de 2014; ----------- 

DGU, engª Isabel Trindade, de 03 de fevereiro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Concordo com as informações prestadas pelos S.T.P. de 9/1/14 e 28/1/14 e pelo sr. arq. 

a autorização de agregação das parcelas conforme 

(ponto 2 da informação de 9/1/14). ------------- 



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2014

transcreve: À reunião de CM, para autorização da agregação das parcelas (nº 2 do artigo 7º do 

Regulamento do PP ZIV) e aprovação de loteamento.”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

Usaram da palavra: 

1 - O senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando várias questões ao senhor

Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------

• Apresentou vários filtros de água utilizados na canalização da sua habitação, para que o

Presidente junto da AdRA

• Informa que ainda não arranjaram

e Rua Máximo Loff. -------------------------------------------------------------------------------------------

• Propõe a construção de um busto ao senhor dr. António Lúcio Vidal. 

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu por convenientes. 

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

2 - O senhor Paulo Gil, residente na Vila de Soza

a referir. Veio mais para ver como funcionava uma reunião da Câmara Municipal. 

algumas questões, genéricas, como sejam:

• O que se entende por reflores

• Relativamente aos inertes o

• Os transportes públicos

pneus carecas circulando muitas vez

• Referiu a necessidade de haver transportes público

Soza; 

• Painéis solares na Zona Industrial de Fontão;

Os senhores Presidente da Câmar

esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

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

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

 

Ata n.º 04/2014, de 19 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2014

eunião de CM, para autorização da agregação das parcelas (nº 2 do artigo 7º do 

Regulamento do PP ZIV) e aprovação de loteamento.”; ------------------------------------------------

eliberou, por unanimidade, autorizar a agregação das parcelas e aprovação do 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando várias questões ao senhor

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

Apresentou vários filtros de água utilizados na canalização da sua habitação, para que o

Presidente junto da AdRA, informe que a água não apresenta boas condições para consumo; 

inda não arranjaram os buracos existentes na Rua dos Cardais, Av. Dr

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

strução de um busto ao senhor dr. António Lúcio Vidal. ---------------------------------

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu por convenientes. 

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

residente na Vila de Soza, informou que não tinha nenhuma situação em concreto 

a referir. Veio mais para ver como funcionava uma reunião da Câmara Municipal. Não 

algumas questões, genéricas, como sejam: 

O que se entende por reflorestação? 

Relativamente aos inertes o que se entende por nivelamento? 

ransportes públicos apresentam muitas lacunas, havendo autocarros sem condições, com 

circulando muitas vezes com sobrelotação de crianças e sem cintos de segurança;

ade de haver transportes públicos para as Zonas Industriais de Vagos e de 

Painéis solares na Zona Industrial de Fontão; 

Os senhores Presidente da Câmara e vereadores, eng.º Paulo Sousa e eng.ª Sara Caladé prestaram diversos 

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

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

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 

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 doze 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 06 de fevereiro de 2014, que a seguir se 

eunião de CM, para autorização da agregação das parcelas (nº 2 do artigo 7º do 

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

autorizar a agregação das parcelas e aprovação do 

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

presente deliberação. ---- 

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

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

senhor Alírio Matos, residente na Vila de Vagos, colocando várias questões ao senhor Presidente da 

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

Apresentou vários filtros de água utilizados na canalização da sua habitação, para que o senhor 

condições para consumo; ----- 

Av. Dr. Lúcio Vidal 

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

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

O senhor Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu por convenientes. ----------------- 

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

informou que não tinha nenhuma situação em concreto 

Não obstante colocou 

apresentam muitas lacunas, havendo autocarros sem condições, com 

es com sobrelotação de crianças e sem cintos de segurança; 

s para as Zonas Industriais de Vagos e de 

e vereadores, eng.º Paulo Sousa e eng.ª Sara Caladé prestaram diversos 

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

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

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 

 horas e quarenta 

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


