
 

 

No dia quatro de junho de dois mil e catorze, pelas 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu

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

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

assistente técnica, Carla Manuela Castro 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal

• Para informar que o senhor Presidente da 

uma boa notícia. A instituição 

Gulbenkian, para protocolar 

se-á com o envio de uma declaração;

• Para dar votos de parabéns ao Colégio de Calvão que se sagrou

em iniciados femininos;

• Para dar os parabéns também ao Grecas pelo esforço desempenhado;

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

O senhor Vereador eng. Mário Martins, referiu

• Que as entidades que participam em provas

informação. Por exemplo, relativamente ao Grecas não sabe se toda a gente recebe mas o sr. 

Vereador recebe, regularmente, mails com as classificações e sempre que tem disponibilidade dá 

os parabéns. Isto só para dizer que a informação vai chegando e relativamente 

se não é o sr. Presidente muitas vezes não lhe chega a informação. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2014, de 04 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

que o senhor Presidente da Comissão de Apoio Social de Santa Catarina

cia. A instituição poderá apresentar uma candidatura junto da Fundação Cal

Gulbenkian, para protocolar a valência de cuidados paliativos ao domicílio. O processo iniciar

uma declaração; 

otos de parabéns ao Colégio de Calvão que se sagrou campeão Nacional de

iniciados femininos; 

dar os parabéns também ao Grecas pelo esforço desempenhado; 

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

eng. Mário Martins, referiu: ---------------------------------------------------------------------

Que as entidades que participam em provas, no seu próprio benefício, deviam passar melhor a 

or exemplo, relativamente ao Grecas não sabe se toda a gente recebe mas o sr. 

Vereador recebe, regularmente, mails com as classificações e sempre que tem disponibilidade dá 

os parabéns. Isto só para dizer que a informação vai chegando e relativamente 

se não é o sr. Presidente muitas vezes não lhe chega a informação. ------------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 

1 minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

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

. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissão de Apoio Social de Santa Catarina, lhe deu 

apresentar uma candidatura junto da Fundação Calouste 

s ao domicílio. O processo iniciar-

Nacional de Voleibol 

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

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

viam passar melhor a 

or exemplo, relativamente ao Grecas não sabe se toda a gente recebe mas o sr. 

Vereador recebe, regularmente, mails com as classificações e sempre que tem disponibilidade dá 

os parabéns. Isto só para dizer que a informação vai chegando e relativamente a outras entidades 

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



 

 

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

O senhor Vereador João Domingues

• Se no contrato efetuado com outras entidades

elevatórias existe alguma clá

manifestar o nosso desacordo ou

O senhor Presidente da Câmara prestou informação sobre

saneamento. 

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

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno, deu nota

• Da apresentação de um livro

Não só ensinam a brincar

dia há mais gente a comunicar e a

agradecimento pelo trabalho realizado na pessoa da sua

momento de que todos nos devemos orgulhar

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

A senhora Vereadora drª Maria do Céu colocou as seguintes questões:

• Qual a situação dos pagamentos

O senhor Presidente da Câmara informou que

de 450 mil euros;  

• Pagamentos aos clubes e subsídios atribuídos?

O senhor Presidente da Câmara informou que

• Solicita listagem de pagament

•  No Correio da Manhã 

lugares como uma das Câmaras em 

O senhor Presidente da Câmara informou que

• O que tem para dizer, se é que tem alguma 

Freguesia de Vagos e Santo A

O senhor Presidente da Câmara informou que

Vereadora e Ilustre Jurista» que o senhor Presidente defende o

politica, à justiça o que é da justiça. Não costuma confundir as coisas

passado. Portanto o senhor Presidente da Junta tem um processo 

outra e não se sabe qual o desfecho final. U

base em denúncias anónimas e cartas anónimas

frontalmente. Acrescentou que o Município j
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ereador João Domingues, pretendia saber: --------------------------------------------------------------

e no contrato efetuado com outras entidades, nomeadamente na área do saneamento e estaçõ

elevatórias existe alguma cláusula de qualidade de serviço que nos permita com

manifestar o nosso desacordo ou indignação perante a operação do sistema; 

residente da Câmara prestou informação sobre como funcionam as

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

ia Sereno, deu nota: --------------------------------------------------------------------

apresentação de um livro pelas nossas educadoras. Frisou ter sido um momento sublime.  

ão só ensinam a brincar, ensinam também o valor da escrita e o valor da comunicação. C

dia há mais gente a comunicar e a comunicar bem. Todas merecem um louvor

pelo trabalho realizado na pessoa da sua coordenadora Ana Caiado

que todos nos devemos orgulhar; 

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

ia do Céu colocou as seguintes questões: ------------------------------------------

agamentos às IPSS dos serviços prestadas por estas? 

O senhor Presidente da Câmara informou que estão pagos. Este mês a Câmara Municipal terá pago

s clubes e subsídios atribuídos? 

O senhor Presidente da Câmara informou que tem sido pagos. 

olicita listagem de pagamentos por efetuar a ser entregue numa próxima reunião;

Manhã leu que a Câmara Municipal de Vagos figurava nos primeiros trint

lugares como uma das Câmaras em insolvência;  

O senhor Presidente da Câmara informou que não tem conhecimento nem corresponde à realidade.

, se é que tem alguma coisa para dizer, sobre o Presidente da União

de Vagos e Santo António?  

O senhor Presidente da Câmara informou que não, nada tem a dizer. Mas esclareceu «

que o senhor Presidente defende o princípio de que ao político o que é da 

o que é da justiça. Não costuma confundir as coisas, ao contrário do que aconteceu no 

Portanto o senhor Presidente da Junta tem um processo a decorrer. Já ganhou uma vez e perdeu 

desfecho final. Uma coisa é de lamentar na política em Vagos

cartas anónimas. As pessoas deviam ter a coragem de assumir as coisas 

Acrescentou que o Município já perdeu muito por se misturar política com justiça.

o, da Câmara Municipal de Vagos 

2 

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

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

nomeadamente na área do saneamento e estações 

ue nos permita com propriedade 

s redes de água e 

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

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

ou ter sido um momento sublime.  

da comunicação. Cada 

merecem um louvor e um 

Ana Caiado. Foi um 

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

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

a Câmara Municipal terá pago cerca 

próxima reunião;  

que a Câmara Municipal de Vagos figurava nos primeiros trinta 

corresponde à realidade.  

sobre o Presidente da União de 

esclareceu «a senhora 

que ao político o que é da 

do que aconteceu no 

. Já ganhou uma vez e perdeu 

m Vagos, que se faça com 

s pessoas deviam ter a coragem de assumir as coisas 

com justiça. 



 

 

• Se tem alguma coisa a dizer sobre as areias, 

quem? 

O senhor Presidente da Câmara informou a senhora V

Vereadora devia saber que como Presidente da Câmara 

investigado pelo Ministério Público e 

sabe nada. Remeteu a senhora Vereadora aos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

2 – ENTIDADES PARTICIPADAS 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos relatórios e contas

participadas, a saber: 

o Lusitania Gás –

o SIMRIA – Grupo Águas de Portugal;

o ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.;

o MaisVagos, Parques Empresariais;

o Associação de 

o Águas da Região de Aveiro 

o Região de Aveiro

o Associação Nacional Municípios Portugueses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 3 de junho de 2014

dinheiro de 446.871,32€ (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um euros e trinta e dois 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

e tem alguma coisa a dizer sobre as areias, o problema das areias, o que é que 

residente da Câmara informou a senhora Vereadora, que lê as noticias. Q

como Presidente da Câmara não sabe o que se passa n

investigado pelo Ministério Público e pela Judiciária. È um processo de corrupção na GNR e do 

a senhora Vereadora aos locais certos para saber dos processos. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

ENTIDADES PARTICIPADAS – RELATÓRIOS E CONTAS DE 2013 ------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos relatórios e contas, do ano 2013

– Companhia de Gás de Centro S.A.;  

Grupo Águas de Portugal;  

esíduos Sólidos do Centro, S.A.;  

MaisVagos, Parques Empresariais;  

Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga;  

guas da Região de Aveiro – Grupo Águas de Portugal; 

Região de Aveiro – Comunidade Intermunicipal;  

ssociação Nacional Municípios Portugueses.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

a Tesouraria respeitante ao dia 3 de junho de 2014, o qual acusa um saldo em 

€ (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um euros e trinta e dois 

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

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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que se passa e, com 

que lê as noticias. Que a senhora 

num processo a ser 

. È um processo de corrupção na GNR e do qual não 

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

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

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

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

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

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

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

do ano 2013, das empresas 

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

€ (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um euros e trinta e dois 

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

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

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



 

 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indic

• “- O.P. nº. 1432 – Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas 

Parente, S.A., no valor de 43.051,18 

vendagem na Praia da Vagueira. Fatura nº 20140015.

• - O.P. n.º 1591 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 13.751,58

pagamento do Auto de Revisão de Preços Definitivo nº 2 

de Vagos. Fatura n.º 31.

• - O.P. n.º 1592 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., 

pagamento do Auto de Medição nº 28 

n.º 30.” 

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

19 a 28 de Maio e da Divisão de Ges

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Nada a registar. 

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1. - Parecer prévio vinculativo para 

de conceção e design gráfico do cartaz do evento “Vagueira Surf Fest 2014”. 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

evento “Vagueira Surf Fest 2014

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indic

Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – 

Parente, S.A., no valor de 43.051,18 €, para pagamento do Auto nº 7 – Construção do posto de 

vendagem na Praia da Vagueira. Fatura nº 20140015. 

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 13.751,58

pagamento do Auto de Revisão de Preços Definitivo nº 2 – Construção da Biblioteca Municipal 

de Vagos. Fatura n.º 31. 

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 20.046,32

pagamento do Auto de Medição nº 28 – Construção da Biblioteca Municipal de Vagos. Fatura 

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

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

ados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ

Divisão de Gestão Urbanística, no período de 20 a 29 de maio, ambos do ano 2014, 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquisição de serviço 

ção e design gráfico do cartaz do evento “Vagueira Surf Fest 2014”. ---------------------------

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

– para aquisição de serviço de conceção e design gráfico do cartaz do 

evento “Vagueira Surf Fest 2014 “. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

 António Rodrigues 

Construção do posto de 

João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 13.751,58€, para 

Construção da Biblioteca Municipal 

no valor de 20.046,32€, para 

Construção da Biblioteca Municipal de Vagos. Fatura 

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

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

Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 

tão Urbanística, no período de 20 a 29 de maio, ambos do ano 2014, 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
: aquisição de serviço 

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

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

conceção e design gráfico do cartaz do 

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

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



 

 

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

5.2.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo do grupo “TV5”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento 

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

evento “Festas da vila de Vagos 2014

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

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

5.3.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo do grupo “FAX”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verific

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

evento “Festas da vila de Vagos 2014”

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

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

5.4.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo musical de “Ricardo Silva”, no âmbi

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquisição de serviço 

de espetáculo do grupo “TV5”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de espetáculo do grupo “TV5”, no âmbito do 

evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ------------------------------------------------------------------

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquisição de serviço 

de espetáculo do grupo “FAX”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de espetáculo do grupo “FAX”, no âmbito do 

evento “Festas da vila de Vagos 2014” ----------------------------------------------------------------------------

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquisição de serviço 

de “Ricardo Silva”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de espetáculo musical de “Ricardo Silva”, no 

âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ------------------------------------------------------------------

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

regime simplificado para: aquisição de serviço 

de espetáculo do grupo “TV5”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ------------------- 

da Divisão Financeira, sobre o assunto 

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

“TV5”, no âmbito do 

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

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

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

regime simplificado para: aquisição de serviço 

de espetáculo do grupo “FAX”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ------------------- 

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

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

ados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

“FAX”, no âmbito do 

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

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

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

regime simplificado para: aquisição de serviço 

to do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ----- 

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de “Ricardo Silva”, no 

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



 

 

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

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

5.5.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de atuação da “Banda Vaguense”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – para

evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade

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

5.6.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de atuação da fanfarra “ARCO

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

supramencionado, o qual se dá aqui co

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

O senhor vereador, eng. João Domingues, ausentou

ponto que segue. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5.7.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo do grupo de teatro “Fantástico”

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, consi
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Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquisição de serviço 

o da “Banda Vaguense”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de atuação da “Banda Vaguense”, no âmbito do 

evento “Festas da vila de Vagos 2014”. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aquis

de atuação da fanfarra “ARCO”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para

 para aquisição de serviço de atuação da fanfarra “ARCO”

evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ------------------------------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

Domingues, ausentou-se da sala e não participou na discussão e votação do 

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado para: aqui

de espetáculo do grupo de teatro “Fantástico”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

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

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

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

regime simplificado para: aquisição de serviço 

o da “Banda Vaguense”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. --------------- 

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

fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

de serviço de atuação da “Banda Vaguense”, no âmbito do 

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

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

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

para: aquisição de serviço 

”, no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ---------------- 

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

mo inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

“ARCO”, no âmbito do 

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

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

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

se da sala e não participou na discussão e votação do 

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

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

regime simplificado para: aquisição de serviço 

da vila de Vagos 2014”. 

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

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

derando que estão verificados todos os requisitos constantes do 



 

 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – 

no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”.

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

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

O senhor vereador, eng. João Domingues, regressou à sala de reuniões. 

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

5.8.- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

organização das festas da vila de Vagos 2014.

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime geral – para aquisição

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

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

5.9- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

serviço de três motoristas de máquinas industriais.

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues

favorável para o ajuste direto - 

industriais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, declararam o seguinte

“O sentido deste voto justifica

contratação de serviço: 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

 para aquisição de serviço de espetáculo do grupo de teatro

no âmbito do evento “Festas da vila de Vagos 2014”. ---------------------------------------------------------------

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

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

O senhor vereador, eng. João Domingues, regressou à sala de reuniões. -----------------------------------------

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime geral para: aquisição de serviço de 

organização das festas da vila de Vagos 2014. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviço de organização das festas da vila de Vagos 2014.

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

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

Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime geral para: aquisição de 

de três motoristas de máquinas industriais. --------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

 regime geral – para aquisição de serviço de três motoristas de máquinas 

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

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

drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

declararam o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------

O sentido deste voto justifica-se por não ter ficado claro para nós a efetiva necessidade desta 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

o grupo de teatro “Fantástico”, 

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

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

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

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

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

regime geral para: aquisição de serviço de 

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

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

organização das festas da vila de Vagos 2014. ------- 

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

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

regime geral para: aquisição de prestação de 

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

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

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

os requisitos constantes do 

com duas abstenções dos senhores Vereadores, drª 

, dar parecer prévio 

de três motoristas de máquinas 

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

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

drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

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

se por não ter ficado claro para nós a efetiva necessidade desta 



 

 

1. Não nos foi claramente apresentada uma lista de motoristas versus máquinas 

2. Não nos foi claramente apresentada uma lista de projetos com estas necessidades para o espaço 

de 1 ano, com a estimativa de alocação de máquinas e respetivos operadores (motoristas / 

condutores).”  

Deve a Divisão Financeira, proceder em confo

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------

6.1. GRECAS – X MILHA URBANA PRAIA DA VAGUEIRA 

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

• Ofício do GRECAS Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Santo António de Vagos, 

de 06 de maio de 2014, solicitando apoio; 

• Informação de compromisso 

• Proposta do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de maio de 2014

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

“Considerando: 

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

atualmente em vigor no Município de Vagos;

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, do 

formulário de candidatura do Subprograma 2;

3. Os apoios consagrados no Subprograma 2 

4.  Que os processos de candidaturas cumpriram o estipul

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao GRECAS o seguinte 

subsídio: 

 

Nome Associação 

GRECAS 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.”

A Câmara Municipal deliberou, por

Martins, aprovar o referido subsidio.

Declaração de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins J

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Não nos foi claramente apresentada uma lista de motoristas versus máquinas 

Não nos foi claramente apresentada uma lista de projetos com estas necessidades para o espaço 

de 1 ano, com a estimativa de alocação de máquinas e respetivos operadores (motoristas / 

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

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

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

X MILHA URBANA PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------

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

Ofício do GRECAS Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Santo António de Vagos, 

de 06 de maio de 2014, solicitando apoio; ----------------------------------------------------------

formação de compromisso nº 2030, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); 

Proposta do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de maio de 2014

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

O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por PMAAD,  

atualmente em vigor no Município de Vagos; 

Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, do 

formulário de candidatura do Subprograma 2; 

Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos pontuais

Que os processos de candidaturas cumpriram o estipulado no nº 2 do artigo 18º;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao GRECAS o seguinte 

Apoio logístico  Subsídio a atribuir

 4000€ 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

ou, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador,

Martins, aprovar o referido subsidio. ----------------------------------------------------------------------------------

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

O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: --------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Não nos foi claramente apresentada uma lista de motoristas versus máquinas operacionais. 

Não nos foi claramente apresentada uma lista de projetos com estas necessidades para o espaço 

de 1 ano, com a estimativa de alocação de máquinas e respetivos operadores (motoristas / 

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

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

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

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

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

Ofício do GRECAS Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de Santo António de Vagos, 

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

(quatro mil euros); ------------------ 

Proposta do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de maio de 2014, que a 

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

O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, adiante designado por PMAAD,  

Reunião de Câmara de 20/11/2013 do nº 2 do artigo 15º do PMAAD, do 

Apoio à organização de eventos e projetos pontuais 

ado no nº 2 do artigo 18º; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir ao GRECAS o seguinte 

Subsídio a atribuir 

apresentação de todos os documentos necessários nos 

com uma abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

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

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

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



 

 

“Sem por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídio

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o 

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

Deve o GAP, proceder em conformidade

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

6.3. ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS

KNOCKDOWN DA FPL – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN TAO 

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

• Informação do técnico superior de d

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos;

2. Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante desig

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

o desenvolvimento e promoção do concelho;

3. Que o evento a realizar pela AKCV 

caráter pontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 

do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder;

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 

pontuais; 

5. Que relativamente ao apoio logístico solicitado, o Município de Vagos não dispõe de sistema de 

luzes; 

6. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal;

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

r em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídio

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” -------------------------------------------------------------------------

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS - AKCV --------------------------------------------

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS – AKCV – ESTÁGIO NACIONAL, GALA 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN TAO --------------------------

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

Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 29 de maio de 2014, que a seguir se 

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

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante designada por AKCV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

o desenvolvimento e promoção do concelho; 

Que o evento a realizar pela AKCV – “Estágio Nacional, Gala Knockdown da FPL” tem 

ontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 

do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder; 

Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

ao apoio logístico solicitado, o Município de Vagos não dispõe de sistema de 

Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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r em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição 

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

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

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

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

presente assunto para esclarecimentos 

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

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

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

ESTÁGIO NACIONAL, GALA 

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

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

Filipe Pedro, de 29 de maio de 2014, que a seguir se 

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

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

nada por AKCV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

“Estágio Nacional, Gala Knockdown da FPL” tem 

ontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o estipulado no nº 2 

Apoio à organização de eventos e projetos 

ao apoio logístico solicitado, o Município de Vagos não dispõe de sistema de 

Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 



 

 

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

Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio:

Nome Associação 

AKCV 

 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal no dia 

19 de julho de 2014, 

devidas taxas de utilização;

- Transporte de tatami para o local da gala e de volta 

ao local de origem;

- Disponibilização de sistema de som e respetivo 

técnico.

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.

• Informação de compromisso LCPA nº 2309, no valor de 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 30 de maio de 2014

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,

Martins, aprovar o referido subsidio.

Declaração de voto: O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “

por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de s

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” 

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

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

6.4. ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS

EXAMES NACIONAIS E GALA ANUAL DA FPL 

TAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Informação do técnico superior de d

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

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos;

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

o que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à AKCV 

Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio: 

Apoio logístico  

Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal no dia 

19 de julho de 2014, isenta do pagamento das 

devidas taxas de utilização; 

Transporte de tatami para o local da gala e de volta 

ao local de origem; 

Disponibilização de sistema de som e respetivo 

técnico. 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

Informação de compromisso LCPA nº 2309, no valor de 500,00 € (quinhentos

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 30 de maio de 2014

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador,

Martins, aprovar o referido subsidio. ----------------------------------------------------------------------------------

Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “

por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição de 

subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de s

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” -------------------------------------------------------------------------

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

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

ASSOCIAÇÃO DE KEMPO CHINÊS DE VAGOS – AKCV – ESTÁGIO NACIONAL, 

EXAMES NACIONAIS E GALA ANUAL DA FPL - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN 

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

Informação do técnico superior de desporto, dr. Filipe Pedro, de 29 de maio de 2014, que a 

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

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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o que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à AKCV – Associação de 

Apoio Financeiro 

500,00€ 

de todos os documentos necessários nos 

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

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 30 de maio de 2014. -------- 

com uma abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

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

Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: “Sem 

me na atribuição de 

subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

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

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

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

ESTÁGIO NACIONAL, 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN 

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

, de 29 de maio de 2014, que a 

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

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



 

 

2. Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante designada por 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

o desenvolvimento e promoção do concelho;

3. Que o evento a realizar pela AKCV 

FPL” tem caráter pontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o 

estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder;

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 

pontuais; 

5. Que relativamente ao apoio logístico solicitado:

a.  O palco do Município de Vagos não está disponível para os dias solicitados;

b. O Município de Vagos não dispõe do número de mesas solicitado;

6. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal;

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

Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio:

Nome Associação 

AKCV 

 

- Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 

21 e 22 de junho de 2014, isenta do pagamento das 

devidas taxas de utilização;

- Cedência de 400 cadeiras;

- Disponibilização de sistema de som.

 

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

termos da Lei e do PMAAD em vigor.

• Informação de compromisso

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério 

A Câmara Municipal deliberou, por

Martins, aprovar o referido subsidio.

Declaração de voto:  

O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte: 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Que a Associação de Kempo Chinês de Vagos, doravante designada por AKCV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

o desenvolvimento e promoção do concelho; 

Que o evento a realizar pela AKCV – “Estágio Nacional, Exames Nacionais e Gala Anual da 

áter pontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o 

estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder;

Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e projetos 

mente ao apoio logístico solicitado: 

O palco do Município de Vagos não está disponível para os dias solicitados;

O Município de Vagos não dispõe do número de mesas solicitado; 

Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

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

Kempo Chinês de Vagos, o seguinte subsídio: 

Apoio logístico  

Cedência do Pavilhão Desportivo Municipal nos dias 

21 e 22 de junho de 2014, isenta do pagamento das 

devidas taxas de utilização; 

Cedência de 400 cadeiras; 

Disponibilização de sistema de som. 

fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor.” 

Informação de compromisso nº 2308, no valor de 500,00 € (quinhentos euros);

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 30 de maio de 2014

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador,

Martins, aprovar o referido subsidio. ----------------------------------------------------------------------------------

O senhor Vereador eng. Mário dos Santos Martins Júnior, declarou o seguinte:  

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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AKCV, é uma entidade 

com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade física, contribuindo para 

“Estágio Nacional, Exames Nacionais e Gala Anual da 

áter pontual e que apesar do processo de candidatura não ter cumprido o 

estipulado no nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não limitou o apoio a conceder; 

Apoio à organização de eventos e projetos 

O palco do Município de Vagos não está disponível para os dias solicitados; 

Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os valores de 

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

Apoio Financeiro 

500,00€ 

fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

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

Regalado, de 30 de maio de 2014. -------- 

com uma abstenção do senhor Vereador, eng.º Mário 

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



 

 

“Sem por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” 

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

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

7 – CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA 

LOCAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Oficio da Associação Nacional de Municípios Portugueses,

datado de 29 de abril de 201

• Carta europeia para a igualdade das mulheres e dos homens na vida local;

• Listagem dos municípios signatários;

• Informação da senhora Conselheira Local para a Igualdade, dr.ª Graça Maria Feio, de 20

maio de 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora V

transcreve: “ Face à informaçã

Europeia. À reunião de Câmara para validação da mesma”

A Câmara Municipal deliberou, por

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

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

8 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

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

• Requerimento do senhor José Lisandro dos Santos Leques, com registo de entr

Municipal em 26 de maio de 2014, informando que não está interessado no lote 63; 

• Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 27 de maio de 2014; 

• Carta de Prirev – Engenharia de Superficies, de 26 de maio de 2014, a 

para aquisição do lote 63; 

• Declaração de aceitação do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos e 

Elementos Constitutivos da De

•  Despacho do senhor Ve

A Câmara Municipal deliberou, por

dos Santos Leques e autorizar a venda à empresa Prirev 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Sem por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho

de subsídios, enquanto a Câmara Municipal não apresentar um plano de regularização de subsídios já 

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

porque é uma questão premente de justiça.” ----------------------------------------------------------------------

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

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

EIA PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA 

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

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

a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com referência _ 

de 29 de abril de 2014; -------------------------------------------------------------------------------

Carta europeia para a igualdade das mulheres e dos homens na vida local; ---------------------------

Listagem dos municípios signatários; ---------------------------------------------------------

senhora Conselheira Local para a Igualdade, dr.ª Graça Maria Feio, de 20

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

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 22 de maio de 2014, que a seguir se 

“ Face à informação prestada, considero importante aderir à referida C

reunião de Câmara para validação da mesma” -------------------------------------------

mara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à referida carta. ---------------------------------------

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

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

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 63 --------------------------------------------------------------

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

Requerimento do senhor José Lisandro dos Santos Leques, com registo de entr

de maio de 2014, informando que não está interessado no lote 63; 

Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 27 de maio de 2014; ---------------------------

Engenharia de Superficies, de 26 de maio de 2014, a solicitar a autorização 

para aquisição do lote 63; -------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de aceitação do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos e 

Elementos Constitutivos da Declaração de Intenções; ----------------------------------------------------

Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 2 de junho de 2014; ---------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a venda do lote 63 da ZIV, 

e autorizar a venda à empresa Prirev – Engenharia de Superficies. ------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Sem por em causa a necessidade destas associações receberem estes apoios, abstenho-me na atribuição 

um plano de regularização de subsídios já 

atribuídos, para cumprir. Solicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

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

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

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

EIA PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA 

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

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

ncia _ CIR_46/2014/LP, 

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

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

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

senhora Conselheira Local para a Igualdade, dr.ª Graça Maria Feio, de 20 de 

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

ereadora, Dulcinia Sereno, de 22 de maio de 2014, que a seguir se 

aderir à referida Carta 

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

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

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

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

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

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

Requerimento do senhor José Lisandro dos Santos Leques, com registo de entrada nesta Câmara 

de maio de 2014, informando que não está interessado no lote 63; --------------- 

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

solicitar a autorização 

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

Declaração de aceitação do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos e 

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

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

, ao senhor Lisandro 

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



 

 

O lote 63da ZIV tem a área de 3955 metros quadrados, está inscrito na matriz da freguesia de Vagos e 

Santo António sob o nº 2581 e apresenta as seguintes confrontações:

- Norte: lote nº 62; 

- Sul: lote nº 64; 

- Nascente: Câmara Municipal de Vagos;

- Poente: Arruamento;                                                                                 

Deve a Secção de Património da

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

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

9 – ASSOCIAÇÃO DE SURF DE AVEIRO 

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

• Carta da Associação de Surf de Aveiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal datada 

de 26 de maio de 2014, a solicitar a emissão de licença de ruí

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de maio de 2014; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

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

10 – HABITAÇÃO SOCIAL 

APARTAMENTO - CARLA ALEXANDRA JESUS MOTA ALVES E MARIA ARMANDA DE 

JESUS ------------------------------------------------------------

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

• Carta de Carla Alexandra Jesus Mota Alves, datada de 08 de maio de 2014, a solicitar a permuta 

de apartamento com a sogra Maria Armanda de Jesus inquilina no 

• Informação da técnica superior 

para troca de apartamento

Alexandra Jesus Mota Alves e

Guimarães; ----------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 27 de maio de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

conforme consta na informação técnica. 

Deve a técnica superior, dr.ª Lina Ferreira

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

 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

O lote 63da ZIV tem a área de 3955 metros quadrados, está inscrito na matriz da freguesia de Vagos e 

81 e apresenta as seguintes confrontações: 

mara Municipal de Vagos; 

                                                                                 

Secção de Património da Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ASSOCIAÇÃO DE SURF DE AVEIRO – LICENÇA DE RUIDO --------------------------------------

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

Carta da Associação de Surf de Aveiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal datada 

14, a solicitar a emissão de licença de ruído e isenção do val

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de maio de 2014; -------------------------

ipal deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento das taxas. -----------------------------

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

HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES 

CARLA ALEXANDRA JESUS MOTA ALVES E MARIA ARMANDA DE 

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

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

Carta de Carla Alexandra Jesus Mota Alves, datada de 08 de maio de 2014, a solicitar a permuta 

de apartamento com a sogra Maria Armanda de Jesus inquilina no mesmo bloco;

Informação da técnica superior principal de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira referente ao pedido 

apartamento entre as inquilinas residentes no rés-do-chão esquerdo, senhora Carla 

Alexandra Jesus Mota Alves e no 2º direito, Maria Armanda de Jesus Bloco C,

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

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 27 de maio de 2014. --------------------------

al deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta e a celebração de novos contratos 

conforme consta na informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------

Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da presente de

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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O lote 63da ZIV tem a área de 3955 metros quadrados, está inscrito na matriz da freguesia de Vagos e 

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

Carta da Associação de Surf de Aveiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal datada 

do e isenção do valor da taxa; ------ 

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

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

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

BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES - TROCA DE 

CARLA ALEXANDRA JESUS MOTA ALVES E MARIA ARMANDA DE 

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

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

Carta de Carla Alexandra Jesus Mota Alves, datada de 08 de maio de 2014, a solicitar a permuta 

mesmo bloco; ------------------- 

ª Lina Ferreira referente ao pedido 

chão esquerdo, senhora Carla 

, Maria Armanda de Jesus Bloco C, Bairro dr. Pedro 

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

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

autorizar a permuta e a celebração de novos contratos 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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



 

 

11 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E 

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

• Informação do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 28 maio de 2014,

”Não vejo inconveniente na aprovação da min

submeter a apreciação/aprovação da Câmara Municipal.

• Minuta do Protocolo de cola
“Entre: 

A EP - Estradas de Portugal, S.A.,

Administração, _____

e  

O Município de Vagos

Rodrigues Regalado, doravante designado por MV.

Considerando que: 

• O MV manifestou, perante a EP o interesse em proceder à integração paisagística da 

rotunda existente e localizada na 

A minuta do protocolo que ora se vai celebrar foi aprovada pelo Conselho de Administração 

da EP, em reunião de _____________ e pela Câmara Municipal de Vagos em sessão de 

____________. 

É celebrado o presente protocolo, que se rege pelo clausulado subsequente:

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições para efeitos da 

integração paisagística do espaço correspondente à ilha central da rotunda localizada 

ER333, ao km 0+000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89, são 

conservação e manutenção, conforme delimitação constante nos Anexos.

1. O MV desenvolveu, a expensas próprias, o projeto de integração paisagística que 

pretende executar no local referido 

2. O MV obriga-se igualmente a submeter à prévia aprovação da EP, qualquer alteração 

ao projeto referido em 1., esteja ou não o mesmo já materializado.

3. O MV comunicará à EP, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, o início da 

execução dos trabalhos para concretização do projeto.

4. O MV responsabiliza

1ª, realizando todos os trabalhos necessários à sua boa conservação e manutenção. 

5. O MV assume igualmente o compromisso de limpeza do espaço mencionado na 

Cláusula 1ª, procedendo à recolha do lixo, pelo menos uma vez por semana.

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

LO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E ESTRADAS DE PORTUGAL

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

Informação do CDGI, eng.º Jorge Almeida, de 28 maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Não vejo inconveniente na aprovação da minuta do protocolo referido em epí

submeter a apreciação/aprovação da Câmara Municipal.”---------------------------------------------

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

Estradas de Portugal, S.A., representada neste ato pelo _____ 

Administração, _____, daqui em diante designada por EP 

O Município de Vagos, representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal,

, doravante designado por MV. 

O MV manifestou, perante a EP o interesse em proceder à integração paisagística da 

rotunda existente e localizada na ER333 ao km 0+000 (interseção com a antiga EN333);

A minuta do protocolo que ora se vai celebrar foi aprovada pelo Conselho de Administração 

da EP, em reunião de _____________ e pela Câmara Municipal de Vagos em sessão de 

te protocolo, que se rege pelo clausulado subsequente:

Cláusula 1.ª 

(Objeto) 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições para efeitos da 

integração paisagística do espaço correspondente à ilha central da rotunda localizada 

ER333, ao km 0+000 (cujas coordenadas, no sistema ETRS89, são -45.027 e 97.923) e sua 

conservação e manutenção, conforme delimitação constante nos Anexos. 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do MV) 

MV desenvolveu, a expensas próprias, o projeto de integração paisagística que 

pretende executar no local referido na Cláusula 1ª e submeteu-o à prévia aprovação da EP.

se igualmente a submeter à prévia aprovação da EP, qualquer alteração 

jeto referido em 1., esteja ou não o mesmo já materializado. 

O MV comunicará à EP, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, o início da 

execução dos trabalhos para concretização do projeto. 

O MV responsabiliza-se pelo tratamento paisagístico do espaço referido na Cláusula 

1ª, realizando todos os trabalhos necessários à sua boa conservação e manutenção. 

O MV assume igualmente o compromisso de limpeza do espaço mencionado na 

Cláusula 1ª, procedendo à recolha do lixo, pelo menos uma vez por semana.

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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ESTRADAS DE PORTUGAL – EP ----- 

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

seguir se transcreve: 

uta do protocolo referido em epígrafe. Será de 

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

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

ntada neste ato pelo _____ do Conselho de 

representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal, Silvério 

O MV manifestou, perante a EP o interesse em proceder à integração paisagística da 

ER333 ao km 0+000 (interseção com a antiga EN333); 

A minuta do protocolo que ora se vai celebrar foi aprovada pelo Conselho de Administração 

da EP, em reunião de _____________ e pela Câmara Municipal de Vagos em sessão de 

te protocolo, que se rege pelo clausulado subsequente: 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições para efeitos da 

integração paisagística do espaço correspondente à ilha central da rotunda localizada na 

45.027 e 97.923) e sua 

MV desenvolveu, a expensas próprias, o projeto de integração paisagística que 

o à prévia aprovação da EP. 

se igualmente a submeter à prévia aprovação da EP, qualquer alteração 

O MV comunicará à EP, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, o início da 

eferido na Cláusula 

1ª, realizando todos os trabalhos necessários à sua boa conservação e manutenção.  

O MV assume igualmente o compromisso de limpeza do espaço mencionado na 

Cláusula 1ª, procedendo à recolha do lixo, pelo menos uma vez por semana. 



 

 

6. Será da responsabilidade do MV a manutenção do mobiliário urbano e outros 

equipamentos. 

7. O MV assegura a execução de todas as tarefas de sua responsabilidade, recorrendo a 

materiais e mão-de-obra próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam postas em 

causa, em todo e qualquer momento, as condições de circulação e segurança rodoviárias.

1. A EP responsabiliza

ao local referido na Cláusula 1ª, apresentado pelo MV.

2. Nos termos do presente protocolo, a área abrangida manter

cabendo-lhe toda e qualquer responsabilidade em matéria de licenciamento e de publicidade.

O incumprimento das obrigações de qualquer das partes confere, à parte não faltosa, o direito 

de exigir o cumprimento ou reparação dos 

circunstâncias e, se aquela o não fizer no prazo fixado, esta poderá 

protocolo, sem prejuízo do direito às indemnizações a que houver lugar nos termos gerais.

1. O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua assinatura pela EP e pelo MV. 

2. O presente protocolo não está sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas. 

3. Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, interpretação ou integração das 

regras estabelecidas no presente Protocolo e que não possam ser resolvidos por acordo, serão

dirimidos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer 

outro.  

4. Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida e 

eficaz se constar do documento assinado pela EP e pelo MV, com expressa refer

mesmo, com indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou alteradas e do 

texto das novas. 

5. A EP e o MV agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste 

Protocolo, sempre que qualquer questão em conexão com o mesmo 

expressamente prevista ou regulamentada.”

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sar

transcreve: “À reunião da CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

senhor Presidente a outorgá-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------

Deve a DGI, proceder em conformidade

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

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

responsabilidade do MV a manutenção do mobiliário urbano e outros 

O MV assegura a execução de todas as tarefas de sua responsabilidade, recorrendo a 

obra próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam postas em 

, em todo e qualquer momento, as condições de circulação e segurança rodoviárias.

Cláusula 3.ª 

(Obrigações da EP) 

responsabiliza-se pela aprovação do projeto de integração paisagística relativo 

na Cláusula 1ª, apresentado pelo MV. 

s termos do presente protocolo, a área abrangida manter-se-á na jurisdição da EP, 

lhe toda e qualquer responsabilidade em matéria de licenciamento e de publicidade.

Cláusula 4ª 

(Incumprimento) 

O incumprimento das obrigações de qualquer das partes confere, à parte não faltosa, o direito 

de exigir o cumprimento ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e adequado às 

circunstâncias e, se aquela o não fizer no prazo fixado, esta poderá resci

sem prejuízo do direito às indemnizações a que houver lugar nos termos gerais.

Cláusula 5.ª 

(Disposições Finais) 

O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua assinatura pela EP e pelo MV. 

O presente protocolo não está sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas. 

Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, interpretação ou integração das 

regras estabelecidas no presente Protocolo e que não possam ser resolvidos por acordo, serão

dirimidos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer 

Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida e 

eficaz se constar do documento assinado pela EP e pelo MV, com expressa refer

mesmo, com indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou alteradas e do 

A EP e o MV agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste 

Protocolo, sempre que qualquer questão em conexão com o mesmo 

expressamente prevista ou regulamentada.” 

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014

“À reunião da CM.” -----------------------------------------------------------------------------

al deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

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

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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responsabilidade do MV a manutenção do mobiliário urbano e outros 

O MV assegura a execução de todas as tarefas de sua responsabilidade, recorrendo a 

obra próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam postas em 

, em todo e qualquer momento, as condições de circulação e segurança rodoviárias. 

se pela aprovação do projeto de integração paisagística relativo 

á na jurisdição da EP, 

lhe toda e qualquer responsabilidade em matéria de licenciamento e de publicidade. 

O incumprimento das obrigações de qualquer das partes confere, à parte não faltosa, o direito 

danos sofridos em prazo razoável e adequado às 

rescindir o presente 

sem prejuízo do direito às indemnizações a que houver lugar nos termos gerais. 

O presente protocolo produz efeitos desde a data da sua assinatura pela EP e pelo MV.  

O presente protocolo não está sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas.  

Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, interpretação ou integração das 

regras estabelecidas no presente Protocolo e que não possam ser resolvidos por acordo, serão 

dirimidos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer 

Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida e 

eficaz se constar do documento assinado pela EP e pelo MV, com expressa referência ao 

mesmo, com indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou alteradas e do 

A EP e o MV agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste 

Protocolo, sempre que qualquer questão em conexão com o mesmo não se encontre 

de 2014 que a seguir se 

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

al deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido protocolo e autorizar o 

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

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

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



 

 

12 – CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA ZIV

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

• Oficio do Núcleo Empresarial de Vagos

abertura de uma zona protegida, na zona industrial de Vagos, com o serviço de Guarda Noturno 

para três efetivos; ------------------------------------------------------------------------------------------
• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 19 de maio de 2014, que a 

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

“Considerando que:  

1. O nº 1, do artigo 3º, 

Município de Vagos, que define que a criação e extinção do serviço de guarda

cada área de atuação, é da competência da Câmara Municipal, ouvidos o comandante da 

GNR e a Junta de Freg

2. O n.º 2 do mesmo artigo refere que “as Juntas de Freguesias, as associações de 

comerciantes ou de moradores podem tomar a iniciativa de requerer a criação do serviço 

de guardas-noturnos em determinada localid

3. O Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) apresentou, em 14

para a criação de uma zona de atuação para o exercício da atividade de guarda

por 3 efetivos, para a Zona Industrial de Vagos; 

4.  O artigo 4º do citado regulamento,

guarda-noturno numa determinada área, deverá conter a identificação dessa localidade 

pelo nome da freguesia, e a definição das possíveis áreas de atuação de cada guarda

noturno; 

5. A criação do serviço de g

promovida a seleção dos candidatos à atribuição de licença para o exercício daquela 

atividade; 

6. Foram auscultados o Comandante 

presidente da junta de fregues

concordaram com a proposta apresentada.

Cumpre-me informar o seguinte:

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, para cumprimento do disposto no n.º 4 do 

regulamento de acesso e exercício de 

proposta apresentada pelo NEVA ser remetida para reunião de Câmara Municipal para 

aprovação, e consequente criação de zona de atuação para o exercício da atividade de 

guarda-noturno na Zona Industrial de Va

Deve, ainda, a Câmara Municipal definir o júri do processo de seleção de candidatos que, 

nos termos do art.º 7 do referido regulamento, é “feita pelos serviços da Câmara 

Municipal”. 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA ZIV ----------------------------------------

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

cleo Empresarial de Vagos –Neva, datado de 14 de março de 2014, a solicitar a 

abertura de uma zona protegida, na zona industrial de Vagos, com o serviço de Guarda Noturno 

------------------------------------------------------------------------------------------
Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 19 de maio de 2014, que a 

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

O nº 1, do artigo 3º, do regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do 

Município de Vagos, que define que a criação e extinção do serviço de guarda

cada área de atuação, é da competência da Câmara Municipal, ouvidos o comandante da 

GNR e a Junta de Freguesia, conforme a localização da área a vigiar; 

O n.º 2 do mesmo artigo refere que “as Juntas de Freguesias, as associações de 

comerciantes ou de moradores podem tomar a iniciativa de requerer a criação do serviço 

noturnos em determinada localidade…”; 

O Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) apresentou, em 14-03-2014, uma proposta 

para a criação de uma zona de atuação para o exercício da atividade de guarda

por 3 efetivos, para a Zona Industrial de Vagos;  

O artigo 4º do citado regulamento, estipula que a deliberação de criação do serviço de 

noturno numa determinada área, deverá conter a identificação dessa localidade 

pelo nome da freguesia, e a definição das possíveis áreas de atuação de cada guarda

A criação do serviço de guarda-noturno é condição prévia para que possa ser 

promovida a seleção dos candidatos à atribuição de licença para o exercício daquela 

Foram auscultados o Comandante do Posto da GNR de Vagos, Sr. António Prado, e o 

presidente da junta de freguesia de Vagos e Santo António, Sr. Fernando Julião

concordaram com a proposta apresentada. 

me informar o seguinte: 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, para cumprimento do disposto no n.º 4 do 

regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do Município de Vagos, deve a 

proposta apresentada pelo NEVA ser remetida para reunião de Câmara Municipal para 

aprovação, e consequente criação de zona de atuação para o exercício da atividade de 

noturno na Zona Industrial de Vagos. 

Deve, ainda, a Câmara Municipal definir o júri do processo de seleção de candidatos que, 

nos termos do art.º 7 do referido regulamento, é “feita pelos serviços da Câmara 

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

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

Neva, datado de 14 de março de 2014, a solicitar a 

abertura de uma zona protegida, na zona industrial de Vagos, com o serviço de Guarda Noturno 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 19 de maio de 2014, que a 

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

do regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do 

Município de Vagos, que define que a criação e extinção do serviço de guarda-noturno em 

cada área de atuação, é da competência da Câmara Municipal, ouvidos o comandante da 

 

O n.º 2 do mesmo artigo refere que “as Juntas de Freguesias, as associações de 

comerciantes ou de moradores podem tomar a iniciativa de requerer a criação do serviço 

2014, uma proposta 

para a criação de uma zona de atuação para o exercício da atividade de guarda-noturno, 

estipula que a deliberação de criação do serviço de 

noturno numa determinada área, deverá conter a identificação dessa localidade 

pelo nome da freguesia, e a definição das possíveis áreas de atuação de cada guarda-

noturno é condição prévia para que possa ser 

promovida a seleção dos candidatos à atribuição de licença para o exercício daquela 

do Posto da GNR de Vagos, Sr. António Prado, e o 

ia de Vagos e Santo António, Sr. Fernando Julião, os quais 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, para cumprimento do disposto no n.º 4 do 

atividades diversas do Município de Vagos, deve a 

proposta apresentada pelo NEVA ser remetida para reunião de Câmara Municipal para 

aprovação, e consequente criação de zona de atuação para o exercício da atividade de 

Deve, ainda, a Câmara Municipal definir o júri do processo de seleção de candidatos que, 

nos termos do art.º 7 do referido regulamento, é “feita pelos serviços da Câmara 



 

 

Mais, se anexa proposta de aviso para divulgação do procedimento de s

candidatos, assim como o respetivo formulário de candidatura, para aprovação.”

• Despacho da senhora Ve

transcreve: ” À Reunião da CM”

A Câmara Municipal deliberou, por 

atividade de guarda-noturno na Zona Industrial de Vagos

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

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

13 – BAGAS DE ALQUIMIA, LDA 

- PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

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

• Carta de Bagas de Alquimia Lda

das taxas de licenciamento de publicidade, pro

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 28 de fevereiro de 2014, 

que a seguir se transcreve: 

“DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 

prestações, de acordo com o seguinte plano de pagamentos:

1. Março – 100€ 

2. Abril – 100€ 

3. Maio – 100€ 

4. Junho – 88,36€

Motivo apresentado: empresa em laboração recente (maio de 2013) e cujo fundo de maneio é 

muito escasso. 

Exma. Sra. Vereadora: 

Considerando:  

• Os pareceres do serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

que solicite o pagamento em prestações 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paixão, Lda. e 

Alírio das Caldeiradas, Lda.);

• O parecer do Chefe da Divisão Financeira de 31

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 

de taxas e outras receitas do Município de Vagos “não está tipificado o conceito de carência 

económica” 

• Que a empresa não tem declaração de IRC do ano 2
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Mais, se anexa proposta de aviso para divulgação do procedimento de s

candidatos, assim como o respetivo formulário de candidatura, para aprovação.”

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 27 de maio de 2014

” À Reunião da CM”.----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar criação de zona de atuação para o exercício da 

noturno na Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------

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

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

BAGAS DE ALQUIMIA, LDA – SANTO ANDRE - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES ---------------------------------------------------------------------

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

Carta de Bagas de Alquimia Lda, de 17 de fevereiro de 2014, a solicitar o pagamento fracionado 

das taxas de licenciamento de publicidade, processo nº 0240; ------------------------------------------

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 28 de fevereiro de 2014, 

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

DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 

prestações, de acordo com o seguinte plano de pagamentos: 

 

€ 

empresa em laboração recente (maio de 2013) e cujo fundo de maneio é 

Os pareceres do serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

que solicite o pagamento em prestações deve fazer prova da sua situação de carência económica 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paixão, Lda. e 

Alírio das Caldeiradas, Lda.); 

O parecer do Chefe da Divisão Financeira de 31-01-2014 sobre o pedido de paga

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 

de taxas e outras receitas do Município de Vagos “não está tipificado o conceito de carência 

Que a empresa não tem declaração de IRC do ano 2012 para apresentar; 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Mais, se anexa proposta de aviso para divulgação do procedimento de seleção dos 

candidatos, assim como o respetivo formulário de candidatura, para aprovação.” ----------- 

de maio de 2014, que a seguir se 

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

criação de zona de atuação para o exercício da 

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

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

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

LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE 

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

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

, de 17 de fevereiro de 2014, a solicitar o pagamento fracionado 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 28 de fevereiro de 2014, 

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

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 388,36€ em 4 

empresa em laboração recente (maio de 2013) e cujo fundo de maneio é 

Os pareceres do serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

deve fazer prova da sua situação de carência económica 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paixão, Lda. e 

2014 sobre o pedido de pagamento em 

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 

de taxas e outras receitas do Município de Vagos “não está tipificado o conceito de carência 



 

 

• O motivo apresentado; 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

Financeira a fim de averiguar qual a tramitação a seguir.

• Informação do chefe da Divisão Financeira, dr.º Nuno André, de 

concordando com o peticionado;

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas devidas 

pelo licenciamento de publicidade. 

Deve a GMA., proceder em conf

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

14 – LIDIA REGINA ALMEIDA SILVA 

LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO 

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

• Carta de Lídia Regina Almeida Silva, de 21 de março de 2014, a solicitar o pagamento 

fracionado das taxas de devidas pela renovação da licen

referente ao seu quiosque das Flores; 

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 27 de fevereiro de 2014, 

que a seguir se transcreve: 

“DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 447,72

prestações. 

Motivo apresentado: vendas fracas causadas pelo meu tempo.

Exma. Sra. Vereadora: 

Considerando:  

• Os pareceres do serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

que solicite o pagamento em prestações deve fazer prova da sua situação de carência económica 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paix

Alírio das Caldeiradas, Lda.);

• O parecer do Chefe da Divisão Financeira de 31

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

Financeira a fim de averiguar qual a tramitação a seguir.” 

Informação do chefe da Divisão Financeira, dr.º Nuno André, de 14 de maio de 2014

com o peticionado;                                                                               

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas devidas 

pelo licenciamento de publicidade. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

LIDIA REGINA ALMEIDA SILVA – PRAIA DA VAGUEIRA - RENOVAÇÃO DA 

LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO - PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

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

Carta de Lídia Regina Almeida Silva, de 21 de março de 2014, a solicitar o pagamento 

fracionado das taxas de devidas pela renovação da licença de ocupação de espaço público 

referente ao seu quiosque das Flores; -----------------------------------------------------------------------

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 27 de fevereiro de 2014, 

screve:  

DESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 447,72

: vendas fracas causadas pelo meu tempo. 

serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

que solicite o pagamento em prestações deve fazer prova da sua situação de carência económica 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paix

Alírio das Caldeiradas, Lda.); 

O parecer do Chefe da Divisão Financeira de 31-01-2014 sobre o pedido de pagamento em 

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

14 de maio de 2014, 

                                                                                                             

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: “À Reunião da 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas devidas 

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

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

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

RENOVAÇÃO DA 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES --------- 

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

Carta de Lídia Regina Almeida Silva, de 21 de março de 2014, a solicitar o pagamento 

ça de ocupação de espaço público 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, datada de 27 de fevereiro de 2014, 

Pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de publicidade no valor total de 447,72€ em 2 

serviço jurídico relativamente a esta matéria nos quais refere que o requerente 

que solicite o pagamento em prestações deve fazer prova da sua situação de carência económica 

através da apresentação da última declaração IRC (ver processos das firmas C. Paixão, Lda. e 

2014 sobre o pedido de pagamento em 

prestações da empresa Alírio das Caldeiradas, Lda., no qual refere que no regulamento e tabela 



 

 

de taxas e outras receitas do Mun

económica” 

• O motivo apresentado; 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

Financeira a fim de averiguar qual a tramitação a seguir.”

• Informação do chefe da Divisão Financeira, dr.º Nuno André, de 14 de maio de 2014

concordando com o peticionado; 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por 

pela renovação da licença de ocup

Deve o GMA, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

15 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ADCS 

E CRAC – CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL 

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

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

Deve o GAP, proceder em conformidade 

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

16 – PERLIMPIMPIM – ASSOCIAÇÃO 

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

• Carta de Perlimpimpim 

09 de maio de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas das licenças para música ao 

vivo e ruído nos dias 23 e 24 de maio e 5 e 6 de julho;

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 28 de maio de 2014, que a seguir se 

transcreve:” Pela presente informamos

Municipal de Vagos um pedido de subsídio, no âmbito do regulamento aplicável, 

plano de atividades. 

Informamos, ainda, que no referido Plano de atividades não 

agora objeto de requerimento pela Associação.

 Da análise do plano de atividades referido resulta, ainda, que as instalações na

encontra instalada a Associação são arrendadas, sendo a morada indicada a mesma que se 
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de taxas e outras receitas do Município de Vagos “não está tipificado o conceito de carência 

 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

Financeira a fim de averiguar qual a tramitação a seguir.” 

chefe da Divisão Financeira, dr.º Nuno André, de 14 de maio de 2014

concordando com o peticionado; ----------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas devidas 

pela renovação da licença de ocupação de espaço público. ---------------------------------------------------------

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

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

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ADCS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE 

CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL ---------------------------

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO – ISENÇÃO DE TAXAS -----------------------------------------

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

Carta de Perlimpimpim - Associação, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

09 de maio de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas das licenças para música ao 

vivo e ruído nos dias 23 e 24 de maio e 5 e 6 de julho; ---------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 28 de maio de 2014, que a seguir se 

Pela presente informamos que a Associação Perlimpimpim apresentou à Câmara 

Municipal de Vagos um pedido de subsídio, no âmbito do regulamento aplicável, 

Informamos, ainda, que no referido Plano de atividades não é feita referência a estas atividades

agora objeto de requerimento pela Associação. 

Da análise do plano de atividades referido resulta, ainda, que as instalações na

encontra instalada a Associação são arrendadas, sendo a morada indicada a mesma que se 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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icípio de Vagos “não está tipificado o conceito de carência 

Perante o exposto, e salvo melhor opinião, deverá ser solicitado parecer técnico à Divisão 

chefe da Divisão Financeira, dr.º Nuno André, de 14 de maio de 2014, 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: “À Reunião da 

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

unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas devidas 

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

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

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

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE 

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

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

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

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

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

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

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

âmara Municipal nº 245 de 

09 de maio de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas das licenças para música ao 

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 28 de maio de 2014, que a seguir se 

que a Associação Perlimpimpim apresentou à Câmara 

Municipal de Vagos um pedido de subsídio, no âmbito do regulamento aplicável, para o seu 

ncia a estas atividades 

Da análise do plano de atividades referido resulta, ainda, que as instalações nas quais se 

encontra instalada a Associação são arrendadas, sendo a morada indicada a mesma que se 



 

 

encontra referida nos requerimentos em anexo. Nada mais temos a informar. Anexamos cópia 

do referido”---------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,

Céu Marques e eng.º João Domingues,

Declaração de voto: -----------------------------

O senhor Vereador eng.º Mário Martins, declarou

“Votou a favor no pressuposto de que 

objetivos da associação. E que eles são objetivos sem fins lucrativos. 

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

17 – ALINHAMENTO DE MUROS 

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

• Informação do técnico superior, dr. Nuno 

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

1- “Tendo em conta: 

a)  Que a deliberação da Câmara que define o alinhamento de 7.5m ao eixo para a 

estrada de alta tensão é de 1983;

b) A aprovação, em reunião de câmara de 19 de Março de 2014, de uma nova 

metodologia para os alinhamentos dos muros com vista à elaboração de um pla

alinhamentos para o município;

c) A evolução e a respetiva aplicabilidade dos instrumentos de gestão do ordenamento do 

território; 

d) A análise e conhecimento de alguns processos na referida via, nomeadamente os 

processo nº 84/12 e  29/14;

2-  Considero que tecnicamente e no seguimento da aplicação da nova metodologia de 

alinhamentos dos muros poderá vir a existir alguma incoerência entre alinhamentos dados para 

outras vias e o alinhamento definindo pelo deliberação camarária de 1983. 

Assim julgo que esta que

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de maio de 2014. 
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encontra referida nos requerimentos em anexo. Nada mais temos a informar. Anexamos cópia 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2014: 

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

por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

João Domingues, isentar o pagamento das referidas taxas. -------------------------------

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

Mário Martins, declarou: ------------------------------------------------------------------

no pressuposto de que efetivamente há uma separação e uma definição clara dos 

que eles são objetivos sem fins lucrativos. “ -----------------------------------------

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

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

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

ALINHAMENTO DE MUROS – ESTRADA DE ALTA TENSÃO -----------------

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

Informação do técnico superior, dr. Nuno Carvalho, datada de 30 de maio de 2014

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

Que a deliberação da Câmara que define o alinhamento de 7.5m ao eixo para a 

estrada de alta tensão é de 1983; 

A aprovação, em reunião de câmara de 19 de Março de 2014, de uma nova 

metodologia para os alinhamentos dos muros com vista à elaboração de um pla

alinhamentos para o município; 

A evolução e a respetiva aplicabilidade dos instrumentos de gestão do ordenamento do 

A análise e conhecimento de alguns processos na referida via, nomeadamente os 

processo nº 84/12 e  29/14; 

ecnicamente e no seguimento da aplicação da nova metodologia de 

alinhamentos dos muros poderá vir a existir alguma incoerência entre alinhamentos dados para 

outras vias e o alinhamento definindo pelo deliberação camarária de 1983.  

Assim julgo que esta questão deverá ser estudada/analisada superiormente. “

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 30 de maio de 2014. -----------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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encontra referida nos requerimentos em anexo. Nada mais temos a informar. Anexamos cópia 

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

de maio de 2014: “À Reunião da 

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

com duas abstenções dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do 

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

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

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

e uma definição clara dos 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

de maio de 2014, que a seguir 

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

Que a deliberação da Câmara que define o alinhamento de 7.5m ao eixo para a 

A aprovação, em reunião de câmara de 19 de Março de 2014, de uma nova 

metodologia para os alinhamentos dos muros com vista à elaboração de um plano de 

A evolução e a respetiva aplicabilidade dos instrumentos de gestão do ordenamento do 

A análise e conhecimento de alguns processos na referida via, nomeadamente os 

ecnicamente e no seguimento da aplicação da nova metodologia de 

alinhamentos dos muros poderá vir a existir alguma incoerência entre alinhamentos dados para 

 

“ 

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



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

Vagos que contrariem a deliberação de 19 de março de 2014

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO

PRAZO -----------------------------------------

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

• Ofício nº P/338-14, da 

prorrogação de prazo por mais 30 dias

• Informação da técnica superior, engª Ana Vilão, datada de 16 de maio de 2014; 

• Parecer do CDPP, arqº Pedro Castro, de 20 de maio de 2014

“Srª. Vereadora Sara Caladé:

caso de decisão favorável deverá ser notificado o empreiteiro a apresentar os

referidas no ponto 4 da informação

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 20 de maio de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por

acordo com as informações técnicas. 

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

2 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

“ABERTURA E FECHO DE V

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

• Parecer n.º 02, de 15 de maio de 2014, da Coordenadora de Segurança 

Cabano; --------------------

• Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 20 de maio 

”Srª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente P

colocação de tubagem”) nas condições determinadas pelo Coordenador de Segurança em Obra. 

Da decisão deverá ser dado 

Executantes) ;  

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

a Municipal deliberou, por unanimidade, revogar  todas as deliberações da Câmara Municipal de 

que contrariem a deliberação de 19 de março de 2014. -----------------------------------------------------

a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROC.º Nº E06/2013 – PRORROGAÇÃO DE 

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

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

da empresa Paviazeméis, Ldª, datado de 28 de abril de 2014, 

por mais 30 dias; ------------------------------------------------------

Informação da técnica superior, engª Ana Vilão, datada de 16 de maio de 2014; 

CDPP, arqº Pedro Castro, de 20 de maio de 2014, que a seguir se transcreve:

“Srª. Vereadora Sara Caladé: De conceder prorrogação graciosa até 06.06.2014

aso de decisão favorável deverá ser notificado o empreiteiro a apresentar os 

referidas no ponto 4 da informação.”; -------------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, engª Sara Caladé, de 20 de maio de 2014. -----------------------

liberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo a título gracioso, de 

acordo com as informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL - PLANOS DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL: 

“ABERTURA E FECHO DE VALAS PARA COLOCAÇÃO DE TUBAGEM” – 

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

de maio de 2014, da Coordenadora de Segurança em Obra

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

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 20 de maio de 2014, que a seguir se transcreve:

”Srª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PTRE (Abertura e Fecho de Valas para 

colocação de tubagem”) nas condições determinadas pelo Coordenador de Segurança em Obra. 

deverá ser dado conhecimento aos interessados (CSO, Fiscalização e Entidades 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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todas as deliberações da Câmara Municipal de 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PRORROGAÇÃO DE 

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

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

o de 28 de abril de 2014, a solicitar 

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

Informação da técnica superior, engª Ana Vilão, datada de 16 de maio de 2014; -------------------- 

, que a seguir se transcreve: ---------- 

graciosa até 06.06.2014 (30 dias). Em 

elementos em falta 

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

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

aprovar a prorrogação de prazo a título gracioso, de 

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

Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PLANOS DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL: 

 RATIFICAÇÃO - 

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

Obra, eng.ª Gabriela 

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

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

RE (Abertura e Fecho de Valas para 

colocação de tubagem”) nas condições determinadas pelo Coordenador de Segurança em Obra. 

CSO, Fiscalização e Entidades 



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, engª Sar

transcreve: “Aprovado o PT

acordo c/ a informação técnica infra.

A Câmara Municipal deliberou, por

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

Deve a Divisão de Planeamento

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

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

3 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA 

DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Auto de Receção Definiti

• Informação do técnico superior, eng.º José Silvestre, de 16 de abril de 2014; 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 23 de abril de 2014: 

inconveniente a recepção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

favorável”. ----------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé,

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

• Deliberação de reunião de Câmara, datada de 21 de maio; 

• Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 22 de maio de 2014, que a seguir se transcreve:

“Na sequência da deliberação da CMV, datada de 21 de maio de 2014, relativa ao 

assunto referido em epígrafe, verificou

técnica. Assim, a questão em causa não deveria ser analisada em função do disposto no 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, mas, atendendo à data do início do procedimento, em 

função do disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP), anexo ao 

de 29 de Janeiro. 

Face ao que antecede informa

1. Sem inconveniente a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de 

Receção Definitiva” datado de 16.04.2014;

2. Da necessidade de se alterar a referida deliberação d

efeito a total receção definitiva da obra, uma vez que esta, para os elementos construtivos 

estruturais, só poderá ocorrer, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP, 

passados 10 anos da receção provisória da 

ao adjudicatário.” 

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Vereadora, engª Sara Caladé, de 20 de maio de 2014, que a seguir se 

Aprovado o PTRE “ Abertura e Fecho de Valas para Colocação de Tubagem “, de 

informação técnica infra. À reunião da CM para ratificação”. -----------------

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

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

Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º 6.2.2 – 19/2008 

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

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

Auto de Receção Definitiva, de 16 de abril de 2014; -----------------------------------------------------

superior, eng.º José Silvestre, de 16 de abril de 2014; ------------------------

arq. Pedro Castro, de 23 de abril de 2014: “Sra Vereadora Sara 

inconveniente a recepção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2014: 

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

Deliberação de reunião de Câmara, datada de 21 de maio; ----------------------------------------------

, arq. Pedro Castro, de 22 de maio de 2014, que a seguir se transcreve:

Na sequência da deliberação da CMV, datada de 21 de maio de 2014, relativa ao 

assunto referido em epígrafe, verificou-se existir um lapso na correspondente 

técnica. Assim, a questão em causa não deveria ser analisada em função do disposto no 

Lei n.º 59/99, de 02 de Março, mas, atendendo à data do início do procedimento, em 

função do disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP), anexo ao Decreto

Face ao que antecede informa-se: 

Sem inconveniente a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de 

Receção Definitiva” datado de 16.04.2014; 

Da necessidade de se alterar a referida deliberação da CMV no sentido de ser dada sem 

efeito a total receção definitiva da obra, uma vez que esta, para os elementos construtivos 

estruturais, só poderá ocorrer, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP, 

passados 10 anos da receção provisória da obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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a Caladé, de 20 de maio de 2014, que a seguir se 

RE “ Abertura e Fecho de Valas para Colocação de Tubagem “, de 

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

ratificar o despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

19/2008 – RECEÇÃO 

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

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

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

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

Vereadora Sara Caladé: Sem 

inconveniente a recepção definitiva da obra face ao conteúdo do respectivo auto que se anexa. 

De proceder à liberação do valor remanescente da caução (25%) em caso de decisão 

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

de 02 de maio de 2014: “À Reunião da 

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

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

, arq. Pedro Castro, de 22 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

Na sequência da deliberação da CMV, datada de 21 de maio de 2014, relativa ao 

se existir um lapso na correspondente informação 

técnica. Assim, a questão em causa não deveria ser analisada em função do disposto no 

Lei n.º 59/99, de 02 de Março, mas, atendendo à data do início do procedimento, em 

Decreto-Lei n.º 18/2008, 

Sem inconveniente a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de 

a CMV no sentido de ser dada sem 

efeito a total receção definitiva da obra, uma vez que esta, para os elementos construtivos 

estruturais, só poderá ocorrer, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP, 

Da decisão deverá ser dado conhecimento 



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

1. Proceder a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de Receção Definitiva” 

datado de 16.04.2014; -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dar sem efeito a total receção definitiva da obra, uma vez que esta,

estruturais, só poderá ocorrer, nos termos da alínea a) do n.º 

10 anos da receção provisória da obra; 

3. Desta deliberação deverá ser dado conhecimento ao adjudicatário

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

4 – ETAR DE SALGUEIRO 

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

• Auto de Receção Definiti

• Informação da técnica superior, eng.

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 27 de maio

inconveniente a receção definitiva da obra face ao conteúdo do auto anexo.” 

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. 

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

5 – CONSTRUÇÃO DE APOIO 

E02/2012 – PRAZO CONTRATUAL 

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

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

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

ipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------

a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de Receção Definitiva” 

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

sem efeito a total receção definitiva da obra, uma vez que esta, para os elementos construtivos 

estruturais, só poderá ocorrer, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 397.º do CCP, passados 

s da receção provisória da obra; -----------------------------------------------------------------------

deverá ser dado conhecimento ao adjudicatário. --------------------------------------

Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ETAR DE SALGUEIRO – PROCº Nº 6.2.2-06/2007 - RECEÇÃO DEFINITIVA 

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

Auto de Receção Definitiva, de 27 de maio de 2014; ---------------------------------------

Informação da técnica superior, eng.ª Isabel Rosado, de 27 de maio de 2014; ------------------------

arq. Pedro Castro, de 27 de maio de 2014: “Sra Vereadora Sara Caladé: Sem

a receção definitiva da obra face ao conteúdo do auto anexo.” ----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. 

a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

PRAZO CONTRATUAL -------------------------------------------------------------------------------

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

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: “À Reunião da 

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

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

a liberação total da caução face ao disposto no designado “Auto de Receção Definitiva” 

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

para os elementos construtivos 

2 do artigo 397.º do CCP, passados 

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

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

ormidade com o teor da presente 

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

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

ECEÇÃO DEFINITIVA ---------

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

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

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

“Sra Vereadora Sara Caladé: Sem 

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

de maio de 2014: “À Reunião da 

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

cipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva. ------------------ 

ormidade com o teor da presente 

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

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

À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROC.º Nº 

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

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

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

ormidade com o teor da presente 

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

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



 

 

6 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA 

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

• Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de

“Na sequência do determinado por V. Ex.ª no sentido de a DPP preparar a minuta de uma 

proposta para submeter à apreciação/ decisão da Câmara Municipal de Vagos, de modo a que 

se não proceda à adjudicação da empreitada referida em epígrafe com base no dis

alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto

18/2008, de 29 de Janeiro, por existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo 

do prazo fixado para a apresentação das propostas, relativ

contratar, e que tal se consubstanciaria nas alterações a introduzir ao Projeto de Execução em 

virtude de uma natural mudança dos objectivos a prosseguir por parte do novo Executivo 

Municipal, junto se anexa tal documento.

• Documento anexo: 

“Iniciado o procedimento de empreitada “Requalificação do Centro da Vila” por despacho do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, datado de 27.08.2013, e verificado que foi estar 

concluído o respectivo Relatório Final, datado de 16.09.2013, há que decidir.

Assim, atendendo a que:

1. Houve alteração do executivo municipal decorrente das últimas eleições aut

do qual resultou uma natural mudança dos objectivos a prosseguir;

2. Se considera conveniente, na sequência do referido no ponto 1, proceder a alterações 

ao Projecto de Execução no sentido de este prever mais mobiliário urbano (5 floreiras 

(Zona A), 3 conjuntos de suportes para bicicletas (dois na Zona A e um na Zona B), 4 

bancos (Zona B) e 3 conjuntos de mesas e bancos (Zona B)), bem como demarcar 

lugares de estacionamento provisório junto à EN 109, sobre o pavimento de granito 

previsto na Zona A. 

Propõe-se, assim, a não adjudicação do procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 

do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto

Janeiro, por existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes 

para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar.

Mais se propõe dar o presente procedimento por encerrado devendo a Divisão de Planeamento 

e Projectos proceder às alterações ao Projecto de Exec

de modo a se poder dar início a novo procedimento de empreitada.

• Despacho da senhora Ver

Reunião da C.M.”. -----------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por un

 

Ata n.º 12/2014, de 4 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º Nº E08/2013 --------------------------------

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

P, arq. Pedro Castro, de 30 de maio de 2014, que a seguir se transcreve

Na sequência do determinado por V. Ex.ª no sentido de a DPP preparar a minuta de uma 

proposta para submeter à apreciação/ decisão da Câmara Municipal de Vagos, de modo a que 

se não proceda à adjudicação da empreitada referida em epígrafe com base no dis

alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto

18/2008, de 29 de Janeiro, por existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo 

do prazo fixado para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de 

contratar, e que tal se consubstanciaria nas alterações a introduzir ao Projeto de Execução em 

virtude de uma natural mudança dos objectivos a prosseguir por parte do novo Executivo 

Municipal, junto se anexa tal documento.” -----------------------------------------------------------

Iniciado o procedimento de empreitada “Requalificação do Centro da Vila” por despacho do 

da Câmara Municipal de Vagos, datado de 27.08.2013, e verificado que foi estar 

concluído o respectivo Relatório Final, datado de 16.09.2013, há que decidir.

Assim, atendendo a que: 

Houve alteração do executivo municipal decorrente das últimas eleições aut

do qual resultou uma natural mudança dos objectivos a prosseguir; 

Se considera conveniente, na sequência do referido no ponto 1, proceder a alterações 

ao Projecto de Execução no sentido de este prever mais mobiliário urbano (5 floreiras 

3 conjuntos de suportes para bicicletas (dois na Zona A e um na Zona B), 4 

bancos (Zona B) e 3 conjuntos de mesas e bancos (Zona B)), bem como demarcar 

lugares de estacionamento provisório junto à EN 109, sobre o pavimento de granito 

previsto na Zona A.  

se, assim, a não adjudicação do procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 

do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, por existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar.

Mais se propõe dar o presente procedimento por encerrado devendo a Divisão de Planeamento 

e Projectos proceder às alterações ao Projecto de Execução decorrentes do referido no ponto 2 

de modo a se poder dar início a novo procedimento de empreitada. 

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade: 

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

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

, que a seguir se transcreve: 

Na sequência do determinado por V. Ex.ª no sentido de a DPP preparar a minuta de uma 

proposta para submeter à apreciação/ decisão da Câmara Municipal de Vagos, de modo a que 

se não proceda à adjudicação da empreitada referida em epígrafe com base no disposto na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, por existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo 

as aos pressupostos da decisão de 

contratar, e que tal se consubstanciaria nas alterações a introduzir ao Projeto de Execução em 

virtude de uma natural mudança dos objectivos a prosseguir por parte do novo Executivo 

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

Iniciado o procedimento de empreitada “Requalificação do Centro da Vila” por despacho do 

da Câmara Municipal de Vagos, datado de 27.08.2013, e verificado que foi estar 

concluído o respectivo Relatório Final, datado de 16.09.2013, há que decidir. 

Houve alteração do executivo municipal decorrente das últimas eleições autárquicas, 

 

Se considera conveniente, na sequência do referido no ponto 1, proceder a alterações 

ao Projecto de Execução no sentido de este prever mais mobiliário urbano (5 floreiras 

3 conjuntos de suportes para bicicletas (dois na Zona A e um na Zona B), 4 

bancos (Zona B) e 3 conjuntos de mesas e bancos (Zona B)), bem como demarcar 

lugares de estacionamento provisório junto à EN 109, sobre o pavimento de granito 

se, assim, a não adjudicação do procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 

Lei n.º 18/2008, de 29 de 

ao termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar. 

Mais se propõe dar o presente procedimento por encerrado devendo a Divisão de Planeamento 

ução decorrentes do referido no ponto 2 

de maio de 2014: “Concordo. À 

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



 

 

1. Não adjudicar o procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do 

Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto

existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar.

2. Dar o presente procedimento por encerrado devendo a

proceder às alterações ao Proje

anexo acima transcrito, 

Deve a Divisão de Planeamento e

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

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

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

1 – LUIS FILIPE SILVA FRAN

COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 28 de abril de 2014; 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 28 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. À 

superior.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

2 – MARIA CEU QUINTANEIRA 

COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Informação da técnica superior, 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 16

“Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação p

superior, face à mesma, nomeadamente ao ponto 2

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2014: 

C.M.”. ---------------------------------------------------------
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Não adjudicar o procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do 

Código dos Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar.

Dar o presente procedimento por encerrado devendo a Divisão de Planeamen

proceder às alterações ao Projeto de Execução decorrentes do referido no ponto 2

 de modo a se poder dar início a novo procedimento de empreitada.

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

LUIS FILIPE SILVA FRANCISCO – CALVÃO - PROC.º36/14 – 

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

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

cnica superior, dr.ª Edília Pena, de 28 de abril de 2014; -----------------------------

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 28 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. À 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos serviços. 

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

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

MARIA CEU QUINTANEIRA – COVÃO DO LOBO - PROC.º27/14 -

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

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

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 15 de abril de 2014; -----------------------------

GU, eng.ª Isabel Trindade, de 16 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. À consideração 

superior, face à mesma, nomeadamente ao ponto 2.” ----------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2014: 

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Não adjudicar o procedimento em curso, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do 

Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, por 

existirem circunstâncias justificáveis e supervenientes ao termo do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, relativas aos pressupostos da decisão de contratar. 

Divisão de Planeamento e Projetos 

to de Execução decorrentes do referido no ponto 2 do documento 

de modo a se poder dar início a novo procedimento de empreitada. ------- 

ormidade com o teor da presente 

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

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

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

 CERTIDÃO DE 

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

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

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

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 28 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada. À consideração 

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

de maio de 2014:  “ À Reunião da 

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

certificar de acordo com o parecer dos serviços. -------- 

a presente deliberação. ---- 

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

- CERTIDÃO DE 

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

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

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

de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

restada. À consideração 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2014:  “ À Reunião da 

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



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

3 – JOÃO CELESTINO TEOTÓNIO PINHO 

COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Informação da técnica superior, d

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: “

C.U.A.J. Concordo com a informação p

requerentes, face ao exposto no ponto 3.” 

• Parecer do CUAJ, dr. 

“Exma Sr.ª C.D.G.U. Analisadas as duas

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

4 – MANUEL JOAQUIM FRANSCISCO 

DE LOTEAMENTO -------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento de Manuel Joaquim Francisco, datado de 21 de maio de 2014, a requerer a 

alteração ao loteamento nº 70/76;

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 26 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Exma Sr.ª C.D.G.U. Analisados os documentos do proc. concorda

alvará, fazendo constar a área de 1940 m² para o lote 4, conforme escritura anexa, nos 

do art. 148º do C.P.A.”

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

constar o lote nº 4 com a área de 1940 m2.

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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cipal deliberou, por unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos serviços. 

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

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

JOÃO CELESTINO TEOTÓNIO PINHO – CALVÃO - PROC.º40/14 -

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

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

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 15 de maio de 2014; -----------------------------

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: “

Concordo com a informação prestada. Solicito parecer quanto à legitimidade dos 

querentes, face ao exposto no ponto 3.” -----------------------------------------------------------------

 Pedro Samagaio, de 16 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Sr.ª C.D.G.U. Analisadas as duas não se vê inconveniente e deferir-se o ora solicitado

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2014: 

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

deliberou, por unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos serviços. 

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

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

MANUEL JOAQUIM FRANSCISCO – CANTO DE BAIXO - PROC.º70/76 

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

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

Requerimento de Manuel Joaquim Francisco, datado de 21 de maio de 2014, a requerer a 

alteração ao loteamento nº 70/76; 

CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 26 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Sr.ª C.D.G.U. Analisados os documentos do proc. concorda-se que se deve retificar o 

alvará, fazendo constar a área de 1940 m² para o lote 4, conforme escritura anexa, nos 

do art. 148º do C.P.A.” 

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de maio de 2014: 

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

iberou, por unanimidade, alterar o alvará de loteamento nº 70/76 passando a 

constar o lote nº 4 com a área de 1940 m2. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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parecer dos serviços. -------- 

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

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

- CERTIDÃO DE 

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

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

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

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 15 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: “Sr. 

restada. Solicito parecer quanto à legitimidade dos 

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

Pedro Samagaio, de 16 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

se o ora solicitado.” 

de maio de 2014:  “ À Reunião da 

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

parecer dos serviços. -------- 

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

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

PROC.º70/76 – ALTERAÇÃO 

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

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

Requerimento de Manuel Joaquim Francisco, datado de 21 de maio de 2014, a requerer a 

CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 26 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

se que se deve retificar o 

alvará, fazendo constar a área de 1940 m² para o lote 4, conforme escritura anexa, nos termos 

de maio de 2014: “ À Reunião da 

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

alterar o alvará de loteamento nº 70/76 passando a 

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

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

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



 

 

5 – MOTA PASTAS CERAMICAS, S.A. 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO PARA OS LOTES 2 

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

• Requerimento de Mota Pastas Cerâmicas, SA, 

• Informação da técnica s

• Informação do técnico 

transcreve: “No que respeita a este processo tenho a informar

Planeamento em 02/06/2014, sendo que a pretensão, após as rectificação apresentadas, tem um 

enquadramento no PP da Zona Industrial de Vagos. 2 

projeto de loteamento apresentado reúne condições para aprovação. À consideração superior.”

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 03 de junho de 201

Exma Srª Vereadora Eng.ª Sara Caladé

submetido a deliberação de CM. À consideração superior”

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de junho de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

requeridas e de acordo com os pareceres técnicos. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou

contou com a participação do senhor Vereador.

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

6 – COMISSÃO CASDSC – CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

PROC.º Nº 187/07 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

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

• Requerimento da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 23 

de abril de 2014, a solicitar renovação da licença 

a tabela de taxas e licenças para instituições sem fins lucrativos e 

as peças do processo existente

• Informação do técnico 

transcreve: “No que respeita a este processo tenho a informar

peças válidas do processo original.

antecedentes, não se vê inconveniente no projecto original e na renovação de licença requerida. 

3 – Nos termos do disposto na alínea e), do nº 1, do artº 10º do Regulamento e Tabela de Tax

e outras Receitas do Município de Vagos (Declaração de Rectificação nº870/2013, de 

09/08/2013) a pretensão encontra
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MOTA PASTAS CERAMICAS, S.A. – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

O DE LOTEAMENTO PARA OS LOTES 2 E 3 --------------------------------------------------

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

de Mota Pastas Cerâmicas, SA, para unificação dos lotes 2 e 3 na ZIV;

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 02 de junho de 2014; ----------------------------

 superior, arq. Manuel Tavares, de 03 de junho de 2014

“No que respeita a este processo tenho a informar: 1 – Foi elaborada pelo 

Planeamento em 02/06/2014, sendo que a pretensão, após as rectificação apresentadas, tem um 

enquadramento no PP da Zona Industrial de Vagos. 2 – Foi apresentada Ficha estatística.3 

projeto de loteamento apresentado reúne condições para aprovação. À consideração superior.”

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 03 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exma Srª Vereadora Eng.ª Sara Caladé: Concordo com a informação supra. Deverá ser 

submetido a deliberação de CM. À consideração superior” --------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de junho de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de loteamento

requeridas e de acordo com os pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte não 

contou com a participação do senhor Vereador. 

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

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------

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

da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 23 

de abril de 2014, a solicitar renovação da licença por seis meses, a título gracioso, de acordo com 

a tabela de taxas e licenças para instituições sem fins lucrativos e com aproveitamento de todas 

as peças do processo existente;  

 superior, arq. Manuel Tavares, de 07 de maio de 2014

“No que respeita a este processo tenho a informar: 1 – Deverão ser anexadas as 

cesso original. 2 – Analisados os elementos anexados ao pedido e os 

antecedentes, não se vê inconveniente no projecto original e na renovação de licença requerida. 

Nos termos do disposto na alínea e), do nº 1, do artº 10º do Regulamento e Tabela de Tax

e outras Receitas do Município de Vagos (Declaração de Rectificação nº870/2013, de 

09/08/2013) a pretensão encontra-se isenta de taxas. À consideração superior.”

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - PROC.º01/14 – 

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

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

para unificação dos lotes 2 e 3 na ZIV; ------------- 

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

de 2014, que a seguir se 

Foi elaborada pelo 

Planeamento em 02/06/2014, sendo que a pretensão, após as rectificação apresentadas, tem um 

esentada Ficha estatística.3 – O 

projeto de loteamento apresentado reúne condições para aprovação. À consideração superior.” 

4, que a seguir se transcreve: 

oncordo com a informação supra. Deverá ser 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de junho de 2014: “ À Reunião da 

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

aprovar o projeto de loteamento nas condições 

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

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

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

ões, pelo que o ponto seguinte não 

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

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

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

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

da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 23 

por seis meses, a título gracioso, de acordo com 

veitamento de todas 

de 2014, que a seguir se 

Deverão ser anexadas as 

Analisados os elementos anexados ao pedido e os 

antecedentes, não se vê inconveniente no projecto original e na renovação de licença requerida. 

Nos termos do disposto na alínea e), do nº 1, do artº 10º do Regulamento e Tabela de Taxas 

e outras Receitas do Município de Vagos (Declaração de Rectificação nº870/2013, de 

À consideração superior.” ------------------- 



 

 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabe

Exma Srª Vereadora Eng.ª Sara

• Despacho da senhora Ver

renovação de licença requerida.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos seguintes 

contaram com a participação do senhor Vereador.

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

7 – MARIA NATALIA CIPRIANO

COMPROPRIEDADE --------------------------

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

• Informação da técnica s

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de

“Concordo. À atenção da Srª CDGU

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 30

“Exma Sr.ª Vereadora Sara: Remetem

consideração superior.” 

• Despacho da senhora Ver

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

A Câmara Municipal deliberou, por 

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

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

Srª Vereadora Eng.ª Sara: Concordo com a informação prestada.” ---------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2014: 

renovação de licença requerida. À Reunião da C.M quanto ao pedido de isenção de taxas

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas. 

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos seguintes 

ão do senhor Vereador. 

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

CIPRIANO – LOMBA - PROC.º 56/14 - 

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

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

Informação da técnica superior, dr.ª Edília Pena, de 29 de maio de 2014; -----------------------------

P, arq. Pedro Castro, de 29 de maio de 2014, que a seguir se transcreve

Concordo. À atenção da Srª CDGU.” ---------------------------------------------------------------------

eng.ª Isabel Trindade, de 30 de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

a Sr.ª Vereadora Sara: Remetem-se as informações prestadas pelo Planeamento. À 

” ----------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de maio de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos serviços. 

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

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

embro, 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 treze horas. 

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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4, que a seguir se transcreve: 

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

o de 2014: “Deferida a 

quanto ao pedido de isenção de taxas.”------ 

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas. ---------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos seguintes 

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

 CERTIDÃO DE 

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

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

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

, que a seguir se transcreve: 

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

de maio de 2014, que a seguir se transcreve: 

se as informações prestadas pelo Planeamento. À 

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

de maio de 2014:  “ À Reunião da 

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

unanimidade, certificar de acordo com o parecer dos serviços. -------- 

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

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Carla Manuela Castro 

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

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


