
 

 

No dia dezoito de junho de dois mil e catorze

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira

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, Paula Cristina Teixeira 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

• O senhor Presidente da Câmara

de Vagos 2014. -----------------------------------------------------------------

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

• O senhor Vereador, eng.º João

apresentação da marca Vagos

“A Logomarca de Vagos, tem uma imagem semelhante à de Melbourne na Austrália, que é um 

conceito que tem sido muito adotado por outros destinos. O Sol, o Mar e a Floresta, será que são as 

chaves para a atração de investimento produtivo? Concorde

“Até onde queremos ir” parece pouco focada, deixa tudo em aberto. Para alguns pode ser estratégia 

de marketing, ex. o que importa é que falem de nós. Mas quando os investidores, consumidores, 

chegarem até nós, é fundamental ter al
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2014, de 18 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e sete minutos

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.º João Paulo de Sousa 

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

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

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara, para entregar documento com os custos finais d

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para deixar as suas considerações sobre a 

apresentação da marca Vagos que decorreu em 09 de junho 2014: ---------------------

“A Logomarca de Vagos, tem uma imagem semelhante à de Melbourne na Austrália, que é um 

conceito que tem sido muito adotado por outros destinos. O Sol, o Mar e a Floresta, será que são as 

chaves para a atração de investimento produtivo? Concorde-se ou não com a imagem, a assinatura 

“Até onde queremos ir” parece pouco focada, deixa tudo em aberto. Para alguns pode ser estratégia 

de marketing, ex. o que importa é que falem de nós. Mas quando os investidores, consumidores, 

chegarem até nós, é fundamental ter algo consistente para oferecer e convencer. Não basta, de facto, 
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minutos, no edifício da 

, a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

João Paulo de Sousa 

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

. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

, para entregar documento com os custos finais das Festas da Vila 

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

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

ra deixar as suas considerações sobre a 

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

“A Logomarca de Vagos, tem uma imagem semelhante à de Melbourne na Austrália, que é um 

conceito que tem sido muito adotado por outros destinos. O Sol, o Mar e a Floresta, será que são as 

om a imagem, a assinatura 

“Até onde queremos ir” parece pouco focada, deixa tudo em aberto. Para alguns pode ser estratégia 

de marketing, ex. o que importa é que falem de nós. Mas quando os investidores, consumidores, 

go consistente para oferecer e convencer. Não basta, de facto, 



 

 

mudar a logomarca. Será apenas um projeto de fachada, se o interior, continuar igual. Esta 

mudança deverá ser uma pequena parte de um projeto de comunicação estratégica bem maior, para 

dar sustento, visibilidade e dinamismo à marca (através de eventos, etc). Para a promoção é preciso 

dinheiro, e espero o orçamento de 2015 para ver a aposta real do município na sua promoção, a 

criação efetiva da marca Vagos. Não percebi na apresentação, que os ei

totalmente definidos e claros, para a captação de investimento na área da produção de bens e 

serviços, e quais os impactos estimados, na geração de riqueza, na criação de emprego, na fixação 

de pessoas, etc. A fixação de pessoas é 

economia social ou terceiro setor. Sem clientes, esta rede, na qual o Município tanto investiu, vai 

definhar.”. -------------------------------------------

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

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

o Manifestar o desagrado sobre as condições que estão a dar à oposição para preparar as 

reuniões, uma vez que, entende que para exercer um mandato de forma séria e responsável, 

tem que ter prazo e alguma folga para 

anteriormente dito sobre a dispon

feira para consulta;

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, subscreve

Céu Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Saber se o senhor Presidente da Câmara está em condições de informar a vereação, sobre 

acesso ao Relatório

A esta questão o senhor Presidente respondeu que ainda não obteve resposta por parte do IGF, e que 

irá reforçar o pedido no sentido de obter informação ao solicitado. 

o Saber se o senhor Presidente sabe ou não o que se passa na Rua de Santa Catarina, também 

chamada Rua dos Alemães ou Rua António Nunes

no asfalto; ---------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, informou que realmente a 

ficando este assunto aos cuidados da mesm

o Saber o valor global do Campeonato do Mundo 
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mudar a logomarca. Será apenas um projeto de fachada, se o interior, continuar igual. Esta 

mudança deverá ser uma pequena parte de um projeto de comunicação estratégica bem maior, para 

ento, visibilidade e dinamismo à marca (através de eventos, etc). Para a promoção é preciso 

dinheiro, e espero o orçamento de 2015 para ver a aposta real do município na sua promoção, a 

criação efetiva da marca Vagos. Não percebi na apresentação, que os eixos estratégicos estejam 

totalmente definidos e claros, para a captação de investimento na área da produção de bens e 

serviços, e quais os impactos estimados, na geração de riqueza, na criação de emprego, na fixação 

de pessoas, etc. A fixação de pessoas é fundamental para a sustentabilidade da rede que temos da 

economia social ou terceiro setor. Sem clientes, esta rede, na qual o Município tanto investiu, vai 

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

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

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

Manifestar o desagrado sobre as condições que estão a dar à oposição para preparar as 

reuniões, uma vez que, entende que para exercer um mandato de forma séria e responsável, 

tem que ter prazo e alguma folga para se preparar para as mesmas, pelo que reforç

anteriormente dito sobre a disponibilização do material ou em pdf ou disponível

feira para consulta; -----------------------------------------------------------------------------

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, subscreveu o referido pela senhora Vereadora, dr.ª Maria do 

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

Saber se o senhor Presidente da Câmara está em condições de informar a vereação, sobre 

acesso ao Relatório Preliminar de Inspeção, que já foi por diversas vezes solicitado;

A esta questão o senhor Presidente respondeu que ainda não obteve resposta por parte do IGF, e que 

no sentido de obter informação ao solicitado. ------------------------------------------

Saber se o senhor Presidente sabe ou não o que se passa na Rua de Santa Catarina, também 

a dos Alemães ou Rua António Nunes, designadamente a 

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

A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, informou que realmente a sinalização não é a mais adequada

ficando este assunto aos cuidados da mesma. -----------------------------------------------------

Saber o valor global do Campeonato do Mundo “All Styles 2014”; -----------------------------
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mudar a logomarca. Será apenas um projeto de fachada, se o interior, continuar igual. Esta 

mudança deverá ser uma pequena parte de um projeto de comunicação estratégica bem maior, para 

ento, visibilidade e dinamismo à marca (através de eventos, etc). Para a promoção é preciso 

dinheiro, e espero o orçamento de 2015 para ver a aposta real do município na sua promoção, a 

xos estratégicos estejam 

totalmente definidos e claros, para a captação de investimento na área da produção de bens e 

serviços, e quais os impactos estimados, na geração de riqueza, na criação de emprego, na fixação 

fundamental para a sustentabilidade da rede que temos da 

economia social ou terceiro setor. Sem clientes, esta rede, na qual o Município tanto investiu, vai 

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

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

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

Manifestar o desagrado sobre as condições que estão a dar à oposição para preparar as 

reuniões, uma vez que, entende que para exercer um mandato de forma séria e responsável, 

para as mesmas, pelo que reforça o já 

ou disponível na segunda 

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

u o referido pela senhora Vereadora, dr.ª Maria do 

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

Saber se o senhor Presidente da Câmara está em condições de informar a vereação, sobre o 

s solicitado; ---------- 

A esta questão o senhor Presidente respondeu que ainda não obteve resposta por parte do IGF, e que 

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

Saber se o senhor Presidente sabe ou não o que se passa na Rua de Santa Catarina, também 

 sinalização soldada 

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

sinalização não é a mais adequada, 

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

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



 

 

O senhor Presidente informou que iria solicitar o relatório e que daria resposta a esta qu

próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

o Saber quem é que fornece

O senhor Presidente informou que quem forneceu os materiais foi a Câmara Municipal após 

procedimento de concurso com consulta a várias 

setembro sendo que o fornecimento é continuo e conforme as necessidades das escolas. O senhor 

Presidente informou ainda, que dará aos senhores Vereadores na próxima reunião o nome da empresa 

a quem foi adjudicado o fornecimento. 

o Saber da obra em Ouca;

O senhor Presidente informou para que os serviços facultem os processos à senhora Vereadora. 

o Saber da entrega do detalhe dos pagamentos do qu

Foi distribuído aos senhores

às IPSS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Saber qual a garantia 

O senhor Presidente informou que está em condições de garantir que tudo está a 

isso aconteça. Contudo há coisas que não depende

imprevisto, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de água

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

• O senhor Vereador, eng.º Mário 

o Saber se existe alguma previsão para a resolução do problema no pontão da Fonte das 

Azorras; ---------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente informou que estão a ser preparados pela DPP os procedimentos para a 

intervenção de dois pontões, uma vez que os serviços operacionais em visita aos locais verificaram 

que não têm condições para fazer essa reparação. Os po

Azorras e o pontão da Rua Banda Vaguense. 

o Perguntar se não é possível à Câmara Municipal, 

na origem dos materiais? 

O senhor Presidente respondeu que impor condições não é 

equivalente”. --------------------------------------------------------
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O senhor Presidente informou que iria solicitar o relatório e que daria resposta a esta qu

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

forneceu os materiais das escolas e porque estão a chegar só agora;

informou que quem forneceu os materiais foi a Câmara Municipal após 

procedimento de concurso com consulta a várias empresas. A entrega dos materiais

setembro sendo que o fornecimento é continuo e conforme as necessidades das escolas. O senhor 

Presidente informou ainda, que dará aos senhores Vereadores na próxima reunião o nome da empresa 

uem foi adjudicado o fornecimento. --------------------------------------------------------------------------

Saber da obra em Ouca; ---------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente informou para que os serviços facultem os processos à senhora Vereadora. 

Saber da entrega do detalhe dos pagamentos do que está em atraso às associações;

senhores Vereadores mapa de subsídios atribuídos e não pagos e mapa de 

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

Saber qual a garantia dos Centros Escolares abrirem em setembro. -----------------------------

O senhor Presidente informou que está em condições de garantir que tudo está a 

ontudo há coisas que não dependem só da Câmara Municipal. 

sto, nomeadamente no que diz respeito ao fornecimento de água, luz ou saneamento

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins, para: ------------------------------------------------------------

Saber se existe alguma previsão para a resolução do problema no pontão da Fonte das 

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

O senhor Presidente informou que estão a ser preparados pela DPP os procedimentos para a 

intervenção de dois pontões, uma vez que os serviços operacionais em visita aos locais verificaram 

que não têm condições para fazer essa reparação. Os pontões em causa são, o pontão da Fontes das 

Azorras e o pontão da Rua Banda Vaguense. -------------------------------------------------------------------

o é possível à Câmara Municipal, quando adjudica projetos impor condições 

materiais? --------------------------------------------------------------------------------

O senhor Presidente respondeu que impor condições não é possível, pode colocar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente informou que iria solicitar o relatório e que daria resposta a esta questão na 

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

hegar só agora; -------- 

informou que quem forneceu os materiais foi a Câmara Municipal após 

empresas. A entrega dos materiais foi feita em 

setembro sendo que o fornecimento é continuo e conforme as necessidades das escolas. O senhor 

Presidente informou ainda, que dará aos senhores Vereadores na próxima reunião o nome da empresa 

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

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

O senhor Presidente informou para que os serviços facultem os processos à senhora Vereadora. ------- 

e está em atraso às associações; ------------ 

Vereadores mapa de subsídios atribuídos e não pagos e mapa de dívidas 

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

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

O senhor Presidente informou que está em condições de garantir que tudo está a ser feito para que 

só da Câmara Municipal. Pode surgir algum 

saneamento. ---------- 

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

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

Saber se existe alguma previsão para a resolução do problema no pontão da Fonte das 

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

O senhor Presidente informou que estão a ser preparados pela DPP os procedimentos para a 

intervenção de dois pontões, uma vez que os serviços operacionais em visita aos locais verificaram 

ntões em causa são, o pontão da Fontes das 

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

quando adjudica projetos impor condições 

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

, pode colocar-se “do tipo ou 

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



 

 

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu algumas considerações sobre este assunto, 

referindo que não é uma questão que se possa resolver em obra resolve

CCP não permite que se coloque expressamente que os ma

pode é em fase de projeto dar a indicação ao projetista para que predominantemente escolha 

materiais nacionais usando a expressão 

entanto se o empreiteiro apresentar uma equivalente espanhola com as mesmas características 

técnicas não há forma de o re

para que o que fique definido 

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

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

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 09/2014, de 23 de abril.

Uma vez que o texto da mesma 

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como pre

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

2 – MAPA DE PESSOAL 2014 

Presente proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2014, que aqui se dá como inteiramente 

reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade

Municipal para aprovação. --------------------------

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

3 – POSIÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS PERANTE O EVENTUAL ENCERR

SERVIÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO

Presente informação do senhor Presidente da Câmara Mu

A Câmara Municipal deliberou,

Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, enviar ao senhor Secretário de Estado da Administração 

Local, oficio a reforçar a necessidade de manutenção dos serviços públicos atualmente em 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu algumas considerações sobre este assunto, 

referindo que não é uma questão que se possa resolver em obra resolve-se em projeto, uma vez que o 

ite que se coloque expressamente que os materiais sejam nacionais ou não. O

pode é em fase de projeto dar a indicação ao projetista para que predominantemente escolha 

materiais nacionais usando a expressão “louças sanitárias tipo sanindusa ou 

se o empreiteiro apresentar uma equivalente espanhola com as mesmas características 

técnicas não há forma de o recusar. Claro que pode e deve fazer-se esse trabalho junto dos projetistas 

para que o que fique definido no projeto seja de marcas portuguesas. -------------------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

09/2014, de 23 de abril. -----------------------------------------------------------

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

Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

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

por unanimidade, aprová-la. ----------------------------------

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

MAPA DE PESSOAL 2014 – 1ª ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------

Presente proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2014, que aqui se dá como inteiramente 

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

ipal deliberou por unanimidade, aceitar a presente proposta e remetê

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

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

POSIÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS PERANTE O EVENTUAL ENCERR

SERVIÇOS PÚBLICOS NO CONCELHO ------------------------------------------------------------

Presente informação do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de junho de 2014. 

, por maioria, com 2 votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, enviar ao senhor Secretário de Estado da Administração 

Local, oficio a reforçar a necessidade de manutenção dos serviços públicos atualmente em 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu algumas considerações sobre este assunto, 

se em projeto, uma vez que o 

teriais sejam nacionais ou não. O que se 

pode é em fase de projeto dar a indicação ao projetista para que predominantemente escolha 

“louças sanitárias tipo sanindusa ou equivalente”. No 

se o empreiteiro apresentar uma equivalente espanhola com as mesmas características 

esse trabalho junto dos projetistas 

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

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

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

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

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

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

por todos os membros da Câmara 

Lei nº 45362, de 21 de 

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

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

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

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

Presente proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2014, que aqui se dá como inteiramente 

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

, aceitar a presente proposta e remetê-la à Assembleia 

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

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

POSIÇÃO DO MUNICIPIO DE VAGOS PERANTE O EVENTUAL ENCERRAMENTO DOS 

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

014. ------------------- 

maioria, com 2 votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, enviar ao senhor Secretário de Estado da Administração 

Local, oficio a reforçar a necessidade de manutenção dos serviços públicos atualmente em 

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



 

 

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

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 

em dinheiro de 229.053,45 € (duzentos e vinte e nove 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

- O.P. nº. 1653 – Paviazemeis – 

do Auto nº 1 – Acessos ao Estádio Municipal. Fatura nº 140236

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

a 11 de junho e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 29 de maio a 17 de junho, ambos de 

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

parte integrante da presente ata. -----

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO
5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJ

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO 

VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente a informação do Serviç

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 

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, 

direto – regime geral – para aquisição

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 17 de junho de 2014, o qual acusa um saldo 

(duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e três euros e

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

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

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

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

icipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: 

 Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 30.785,05 

Estádio Municipal. Fatura nº 140236. -------------------------------------------------

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

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

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

etuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 30 de maio 

de junho e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 29 de maio a 17 de junho, ambos de 

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

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

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

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

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

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

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------
. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

 DE DEFINIÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 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 

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de “serviço de definição do Plano Estratégico Municipal de 

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

uros e quarenta e cinco 

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

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

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

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

o indicado: ------------------- 

is, Lda., no valor de 30.785,05 €, para pagamento 

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

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

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

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

a, no período de 30 de maio 

de junho e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 29 de maio a 17 de junho, ambos de 

roduzida e fica a fazer 

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

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

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

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

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

-------------------------------- 
REGIME GERAL PARA 

DE DEFINIÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE 

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

o 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 

serviço de definição do Plano Estratégico Municipal de 

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



 

 

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCI

MUNICIPIO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

supramencionado, o qual se dá aqui como int

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 

Município de Vagos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder 

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “JIMMY P”, NO ÂMBITO 

DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 2014” 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão 

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 “Vagueira Surf Fest 2014”

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “FRANKIE CHAVEZ”, 

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 simplificado – para

no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014”

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCI

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

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 reformulação do website institucional do 

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

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

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

. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “JIMMY P”, NO ÂMBITO 

DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 artista “JIMMY P”, no 

âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014””. -------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

icas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”. 

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

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

5.4. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “FRANKIE CHAVEZ”, 

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 

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 artista “Frankie Chavez

no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014””. ---------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”. 

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

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

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMULAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DO 

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

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

eiramente 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 

serviço de reformulação do website institucional do 

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

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

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

E SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “JIMMY P”, NO ÂMBITO 

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

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 

serviço de espetáculo do artista “JIMMY P”, no 

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “FRANKIE CHAVEZ”, 

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

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 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

rtista “Frankie Chavez”, 

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

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



 

 

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade co

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO D

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 simplificado –

Sounds”, no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014”

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou r

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

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

5.6. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO D

ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 2014” 

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente rep

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 “Vagueira Surf Fest 2014”

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”

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

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

5.7. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 requisi

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – para

no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

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

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

5.5. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO ARTISTA “DJ’s UNION SOUNDS

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 2014” ------------------------

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

pramencionado, 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 artista “DJ’s Union 

”, no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014””. ---------------------------------------------------

senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”. 

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

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

5.6. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESPETÁCULO DO GRUPO “MOONS

ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 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 “Moonshiners

âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014””. -------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”. 

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

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

5.7. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO INFORMÁTICO DE JULGAMENTO/CRONOMETRAGEM, 

NO ÂMBITO DO EVENTO “VAGUEIRA SURF FEST 2014” ----------------------------

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 requisi

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de “serviço informático de julgamento/

no âmbito do evento “Vagueira Surf Fest 2014””. ---------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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m o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

REGIME SIMPLIFICADO 

E ESPETÁCULO DO ARTISTA “DJ’s UNION SOUNDS”, 

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

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

pramencionado, 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 

e espetáculo do artista “DJ’s Union 

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

senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

MOONSHINERS”, NO 

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

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

roduzido 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 

“Moonshiners”, no 

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

do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

CRONOMETRAGEM, 

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

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 

informático de julgamento/cronometragem, 

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



 

 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”

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

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

5.8. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJU

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE GIRATÓRIA, COM OPERADO

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, consider

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, 

ajuste direto – regime geral – para

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

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

5.9. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJU

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

ANOS DOS FORAIS DE SOZA E VAGOS

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiram

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

anos dos forais de Soza e Vagos

Deve a Divisão Financeira, proceder em 

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

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

6.1. COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 

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

• Oficio do diretor do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, de 30 de maio de 

2014, solicitando donativo que permita custear as 

€, para busto em memória do sr. Padre 

• Informação de compromisso, nº 2384, no valor de 2.500,00 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de junho de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para escl

Deve o GAP, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em

aprovar situações idênticas que não sejam explicadas ou ratificar o que já está feito”. 

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

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

. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE GIRATÓRIA, COM OPERADO

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 maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de “serviço de aluguer de giratória, com operador

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

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

5.9. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇ

ANOS DOS FORAIS DE SOZA E VAGOS -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de “serviço de apoio à organização das comemoraç

agos”. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO --------------------------

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

Oficio do diretor do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, de 30 de maio de 

2014, solicitando donativo que permita custear as despesas finais, orçadas em cerca de 2.500,00

€, para busto em memória do sr. Padre João Mónica da Rocha (ex-diretor do colégio); 

Informação de compromisso, nº 2384, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); 

r Presidente da Câmara, de 06 de junho de 2014. ----------------------------------

por unanimidade, retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. 

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

“Votamos favoravelmente porque nunca tínhamos feito o seguinte aviso: De hoje em diante não iremos 

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

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

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

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE GIRATÓRIA, COM OPERADOR ------------------- 

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 

ando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

votos de abstenção, dos senhores 

dar parecer prévio favorável para o 

aluguer de giratória, com operador”. ---- 

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

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

REGIME GERAL PARA 

APOIO À ORGANIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 

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

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

ente 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 

apoio à organização das comemorações dos 500 

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

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

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

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

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

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

Oficio do diretor do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, de 30 de maio de 

despesas finais, orçadas em cerca de 2.500,00 

do colégio); ------------ 

€ (dois mil e quinhentos euros); ----- 

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

arecimentos adicionais. ------- 

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

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



 

 

 

6.2. JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA 

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

• Oficio nº 26/14, de 06 de fevereiro de 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal a 13 

de junho de 2014, solicitando

setenta mil euros), que se destina a apoiar a construção de um relvado sintético no novo Campo 

de Jogos; --------------------------------------------------------------------------

• Informação de compromisso, nº 2390

ano em curso e 85.000,00 

• Informação do secretário d

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13

A Câmara Municipal deliberou, 

Maria do Céu Marques, propor à Assembleia Municipal a atribuição do subsídio no valor de 170.000,00 

(cento e setenta mil euros) à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos

construção de um relvado sintético no novo campo de jogos. 

Deve o GAV, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

6.3. GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS 

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

• Comunicação da Gaticão, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 31 de março de 

2014, solicitando subsídio

• Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de abril de 2014; 

• Informação da veterinária municipal, dr.ª Helena Sousa, de 15 de abril de 2014; 

• Informação de compromisso, nº 2389

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13

Câmara, para atribuição de subsídio”

A Câmara Municipal deliberou, por

Céu Marques e 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Domingues

solicitado. ------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º 

" Considerando que o pedido de 

sido revisto, e em face da informação prestada pela senhora veterinária, entendo que deve primeiro ser 

revisto o protocolo e só depois ser apresentado o pedido d

A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, rever o protocolo outorgado com a Gaticão. 

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA --------------------

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

Oficio nº 26/14, de 06 de fevereiro de 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal a 13 

solicitando uma comparticipação financeira no valor de 170.000,00 

setenta mil euros), que se destina a apoiar a construção de um relvado sintético no novo Campo 

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

formação de compromisso, nº 2390, no valor de 85.000,00 € (oitenta e cinco mil

ano em curso e 85.000,00 € (oitenta e cinco mil euros), para exercícios futuros

Informação do secretário do GAV, senhor professor Pedro Bento, de 13 de junho de 2014; 

nhor Presidente da Câmara, de 13 de junho de 2014. ----------------------------------

 por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, da senhora Vereadora, dr.ª 

, propor à Assembleia Municipal a atribuição do subsídio no valor de 170.000,00 

ta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina e destinado a apoiar a 

lvado sintético no novo campo de jogos. ------------------------------------------------------

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS 

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

Comunicação da Gaticão, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 31 de março de 

solicitando subsídio; -----------------------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de abril de 2014; 

Informação da veterinária municipal, dr.ª Helena Sousa, de 15 de abril de 2014; 

formação de compromisso, nº 2389, no valor de 8.000,00 € (oito mil euros); 

o da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 13 de junho de 2014

Câmara, para atribuição de subsídio”. ---------------------------------------------------------------------

por maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª Maria do 

Céu Marques e 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Domingues

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

.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: 

" Considerando que o pedido de subsídio foi apresentado tendo por base um protocolo que já devia ter 

sido revisto, e em face da informação prestada pela senhora veterinária, entendo que deve primeiro ser 

revisto o protocolo e só depois ser apresentado o pedido de subsídio.". -------------------

A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, rever o protocolo outorgado com a Gaticão. 

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

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

Oficio nº 26/14, de 06 de fevereiro de 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal a 13 

uma comparticipação financeira no valor de 170.000,00 € (cento e 

setenta mil euros), que se destina a apoiar a construção de um relvado sintético no novo Campo 

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

€ (oitenta e cinco mil euros), para o 

€ (oitenta e cinco mil euros), para exercícios futuros; --------------------- 

Pedro Bento, de 13 de junho de 2014; ------ 

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

da senhora Vereadora, dr.ª 

, propor à Assembleia Municipal a atribuição do subsídio no valor de 170.000,00 € 

e Santa Catarina e destinado a apoiar a 

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS ------------------ 

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

Comunicação da Gaticão, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 31 de março de 

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

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 11 de abril de 2014; --------- 

Informação da veterinária municipal, dr.ª Helena Sousa, de 15 de abril de 2014; -------------------- 

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

de junho de 2014: “À Reunião da 

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

maioria, com 1 (um) voto contra, da senhora Vereadora, dr.ª Maria do 

Céu Marques e 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º João Domingues, atribuir o subsídio 

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

João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

subsídio foi apresentado tendo por base um protocolo que já devia ter 

sido revisto, e em face da informação prestada pela senhora veterinária, entendo que deve primeiro ser 

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

A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, rever o protocolo outorgado com a Gaticão. ------ 



 

 

Devem a Divisão Financeira e o GAV

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

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA 

VILA DE VAGOS ----------------------------------------------------

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

• Informação do técnico supe

• Proposta de Protocolo de colaboração

Encarregados de Educação da Vila de Vagos

“ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Utilização de equipamentos desportivos pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

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

condições para a prática desportiva, são uma das competências dos municípios na prossecução dos 

interesses próprios, comuns e específicos das respetivas populações, conforme dispõe o artigo 23.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Considerando que, de acordo com o n.º 2

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

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

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

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

interesse para o município, incluindo aquelas que contrib

das doenças»; 

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

desportivos que compõem o Complexo Desportivo Municipal de Vagos, doravante denominado CDMV, 

nomeadamente do “Pavilhão Municipal Dr. João Rocha”, da “Piscina Municipal” e do “Estádio 

Municipal”; 

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

numa perspetiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestruturas desp

Entre: 

1 — O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, identificada com o n.º 506 912 833, com 

sede na Rua da Saudade, 3840-

qualidade de Presidente da Câmara Munici

2 — A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Vila de Vagos (APEVV), pessoa coletiva 

identificada com o n.º 505 002 108, com sede na Rua Padre Alyrio de Mello, 3840

representada por Eng.º Ricardo Torres Martins, na qualidade d

É estabelecido o presente protocolo, com o seguinte clausulado:

O Município de Vagos, autoriza que a APEVV, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada por 

“Piscina”, o “Estádio Municipal

Rocha”, adiante designado por “Pavilhão”, para a prática desportiva e recreativa inserida no âmbito 

das atividades da Componente de Apoio à Família, nos termos definidos nas cláusulas segu

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

e o GAV, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA 

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

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

Informação do técnico superior de educação, dr. Bruno Marques, de 05 de junho 

Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Vila de Vagos, que a seguir se transcreve: --------------------

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Utilização de equipamentos desportivos pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

Escolas da Vila de Vagos 

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

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

interesses próprios, comuns e específicos das respetivas populações, conforme dispõe o artigo 23.º da Lei 

 

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

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

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

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

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

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

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

desportivos que compõem o Complexo Desportivo Municipal de Vagos, doravante denominado CDMV, 

ão Municipal Dr. João Rocha”, da “Piscina Municipal” e do “Estádio 

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

numa perspetiva de abertura à comunidade em que se inserem aquelas infraestruturas desp

O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, identificada com o n.º 506 912 833, com 

-420 Vagos, aqui representado por Dr. Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Vila de Vagos (APEVV), pessoa coletiva 

identificada com o n.º 505 002 108, com sede na Rua Padre Alyrio de Mello, 3840

representada por Eng.º Ricardo Torres Martins, na qualidade de Presidente do Conselho Executivo.

É estabelecido o presente protocolo, com o seguinte clausulado:  

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 

O Município de Vagos, autoriza que a APEVV, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada por 

“Piscina”, o “Estádio Municipal”, adiante designado por “Estádio” e o “Pavilhão Municipal Dr. João 

Rocha”, adiante designado por “Pavilhão”, para a prática desportiva e recreativa inserida no âmbito 

das atividades da Componente de Apoio à Família, nos termos definidos nas cláusulas segu
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, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --- 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA 

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

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

runo Marques, de 05 de junho de 2014; -------- 

entre o Município de Vagos e a Associação de Pais e 

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

Utilização de equipamentos desportivos pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das 

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

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

interesses próprios, comuns e específicos das respetivas populações, conforme dispõe o artigo 23.º da Lei 

do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 

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

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

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

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

uam para a promoção da saúde e prevenção 

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

desportivos que compõem o Complexo Desportivo Municipal de Vagos, doravante denominado CDMV, 

ão Municipal Dr. João Rocha”, da “Piscina Municipal” e do “Estádio 

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

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

O Município de Vagos, pessoa coletiva de direito público, identificada com o n.º 506 912 833, com 

420 Vagos, aqui representado por Dr. Silvério Rodrigues Regalado, na 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Vila de Vagos (APEVV), pessoa coletiva 

identificada com o n.º 505 002 108, com sede na Rua Padre Alyrio de Mello, 3840-404 Vagos, aqui 

e Presidente do Conselho Executivo. 

O Município de Vagos, autoriza que a APEVV, utilize a “Piscina Municipal”, adiante designada por 

”, adiante designado por “Estádio” e o “Pavilhão Municipal Dr. João 

Rocha”, adiante designado por “Pavilhão”, para a prática desportiva e recreativa inserida no âmbito 

das atividades da Componente de Apoio à Família, nos termos definidos nas cláusulas seguintes. 



 

 

1) A utilização dos equipamentos desportivos referidos na cláusula anterior, para a prática desportiva 

e recreativa, inserida no âmbito das atividades da Componente de Apoio à Família, será feita nos 

períodos não letivos; 

2) A utilização das infraestruturas nos períodos indicados no número 1) fica dependente da 

comunicação da disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão;

3) Deverá ser entregue, até 15 de julho de cada ano, um plano

seguinte, para que as atividades sejam integradas no plano anual de funcionamento dos 

equipamentos desportivos; 

4) A utilização das infraestruturas noutros períodos fica dependente da autorização e comunicação da 

disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão.

A utilização dos equipamentos desportivos, por parte da APEVV, implica a inteira aceitação do 

estabelecido no Regulamento de 

Vagos, que se encontra em anexo ao presente protocolo.

A APEVV obriga-se a: 

a) Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento, enquadramento t

vigilância e segurança dos alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar 

durante o período de utilização que lhe é concedido;

b) Informar, sempre que justifique, através de relatório elaborado por escrito e remetido ao 

Presidente da Câmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas instalações 

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

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

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

por si utilizado; 

d) A participar, no âmbito das suas competências e objetivos, em atividades organizadas ou 

apoiadas pela Câmara Municipal de Vagos, sempre que tal for solicitado;

O Município de Vagos obriga-se a:

a) Manter os equipamentos desportivos objeto do presente protocolo em boas condições de 

funcionamento e de segurança;

b) Assegurar o uso dos equipamentos desportivos, no período a que 

deste protocolo, desde que previamente autorizado;

c) Disponibilizar à APEVV, todo o material fixo ou móvel existente nos equipamentos desportivos 

pertença do Município de Vagos.

1) Pela utilização dos equipam

de 10,00 € por hora e por turma, como comparticipaç

2) À utilização da Piscina será aplicado o respetivo regulamento, devendo o mesmo ser cumprido;

3) Acrescerão ao valor referid

humanos e/ou materiais atribuídos, definidos nos regulamentos aplicáveis.

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(Períodos de utilização) 

A utilização dos equipamentos desportivos referidos na cláusula anterior, para a prática desportiva 

e recreativa, inserida no âmbito das atividades da Componente de Apoio à Família, será feita nos 

A utilização das infraestruturas nos períodos indicados no número 1) fica dependente da 

comunicação da disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão;

Deverá ser entregue, até 15 de julho de cada ano, um plano anual de atividades para o ano letivo 

seguinte, para que as atividades sejam integradas no plano anual de funcionamento dos 

 

A utilização das infraestruturas noutros períodos fica dependente da autorização e comunicação da 

bilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão.

CLÁUSULA TERCEIRA 

(Regulamentos e Disposições) 

A utilização dos equipamentos desportivos, por parte da APEVV, implica a inteira aceitação do 

estabelecido no Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos, que se encontra em anexo ao presente protocolo. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Obrigações da APEVV) 

Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento, enquadramento t

vigilância e segurança dos alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar 

durante o período de utilização que lhe é concedido; 

Informar, sempre que justifique, através de relatório elaborado por escrito e remetido ao 

âmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas instalações 

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

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

pesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou material 

A participar, no âmbito das suas competências e objetivos, em atividades organizadas ou 

apoiadas pela Câmara Municipal de Vagos, sempre que tal for solicitado; 

CLÁUSULA QUINTA 

(Obrigações do Município) 

se a: 

Manter os equipamentos desportivos objeto do presente protocolo em boas condições de 

funcionamento e de segurança; 

Assegurar o uso dos equipamentos desportivos, no período a que respeita a utilização objeto 

deste protocolo, desde que previamente autorizado; 

Disponibilizar à APEVV, todo o material fixo ou móvel existente nos equipamentos desportivos 

pertença do Município de Vagos. 

CLÁUSULA SEXTA 

(Custos) 

Pela utilização dos equipamentos desportivos, Pavilhão e Estádio, será cobrado, à APEVV, o valor 

€ por hora e por turma, como comparticipação financeira; 

À utilização da Piscina será aplicado o respetivo regulamento, devendo o mesmo ser cumprido;

Acrescerão ao valor referido acima os custos e encargos decorrentes da afetação de recursos 

humanos e/ou materiais atribuídos, definidos nos regulamentos aplicáveis. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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A utilização dos equipamentos desportivos referidos na cláusula anterior, para a prática desportiva 

e recreativa, inserida no âmbito das atividades da Componente de Apoio à Família, será feita nos 

A utilização das infraestruturas nos períodos indicados no número 1) fica dependente da 

comunicação da disponibilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão; 

anual de atividades para o ano letivo 

seguinte, para que as atividades sejam integradas no plano anual de funcionamento dos 

A utilização das infraestruturas noutros períodos fica dependente da autorização e comunicação da 

bilidade dos equipamentos desportivos pelos responsáveis pela sua gestão. 

A utilização dos equipamentos desportivos, por parte da APEVV, implica a inteira aceitação do 

Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Garantir a presença do pessoal necessário ao acompanhamento, enquadramento técnico, 

vigilância e segurança dos alunos e da infraestrutura desportiva que estiverem a utilizar 

Informar, sempre que justifique, através de relatório elaborado por escrito e remetido ao 

âmara Municipal, das ocorrências de eventuais danos causados nas instalações 

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

pesas decorrentes da reparação dos danos causados nas instalações ou material 

A participar, no âmbito das suas competências e objetivos, em atividades organizadas ou 

Manter os equipamentos desportivos objeto do presente protocolo em boas condições de 

respeita a utilização objeto 

Disponibilizar à APEVV, todo o material fixo ou móvel existente nos equipamentos desportivos 

entos desportivos, Pavilhão e Estádio, será cobrado, à APEVV, o valor 

À utilização da Piscina será aplicado o respetivo regulamento, devendo o mesmo ser cumprido; 

o acima os custos e encargos decorrentes da afetação de recursos 



 

 

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

com aviso prévio de 30 dias;

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

a) A utilização das instalações do CDMV para fins que não os previstos neste protocolo;

b) O incumprimento das condições co

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

resolvam denunciá-lo. 

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

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

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

Pl’o Município de Vagos, (Dr. Silvério Regalado) Pl’a APEVV,(Eng

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de junho de 2014: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve o Serviço de Educação da 

com o teor da presente deliberação. 

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

8 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: AÇÃO 

BALNEAR 2014 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Proposta de Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA (Núcleo 

Empresarial de Vagos),

• Parecer do técnico superior

Samagaio, de 03 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Exm.º Sr. Presidente da C.M.V. Analisada a situação em apreço afigura

protocolo pode ser celebrado, nos ter

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Este o meu parecer, s.m.o.”

• Informação de compromisso, nº 2430, no valor de 22.500,00 

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

“Município de Vagos 

Protocolo de Colaboração  

Ação – Gestão das atividades da Época Balnear 2014

Considerando que a Administração da Região 

conseguiu entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no 

Município de Vagos, por concurso, uma vez que os mesmos ficaram desertos;

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

CLÁUSULA SÉTIMA 

(Denúncia e Vigência) 

O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer das part

com aviso prévio de 30 dias; 

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

A utilização das instalações do CDMV para fins que não os previstos neste protocolo;

O incumprimento das condições constantes deste protocolo; 

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

CLÁUSULA OITAVA 

(Disposições finais) 

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

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

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

(Dr. Silvério Regalado) Pl’a APEVV,(Eng.º Ricardo Martins)”

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 05 de junho de 2014: “À Reunião da C.M.”

nicipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo e autorizar o 

Câmara a outorgá-lo. -----------------------------------------------------------------------

 Divisão de Educação, Desporto e Juventude, proceder em conformidade 

te deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: AÇÃO – GESTÃO DAS ATIVIDADES D

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

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

Proposta de Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA (Núcleo 

 que abaixo se transcreve; --------------------------------------------------------

Parecer do técnico superior jurista da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), 

de 03 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------

“Exm.º Sr. Presidente da C.M.V. Analisada a situação em apreço afigura-se

protocolo pode ser celebrado, nos termos das alíneas u) e ff) do nº 1 do art. 33º do Anexo I da 

ei nº 75/2013, de 12 de setembro. Este o meu parecer, s.m.o.”; ---------------------------------------

Informação de compromisso, nº 2430, no valor de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos 

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

Gestão das atividades da Época Balnear 2014 

Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não 

conseguiu entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no 

Município de Vagos, por concurso, uma vez que os mesmos ficaram desertos; 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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O presente protocolo poderá ser denunciado a todo o tempo por qualquer das partes, por escrito, 

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

A utilização das instalações do CDMV para fins que não os previstos neste protocolo; 

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

disposto no Decreto-Lei n.º 

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

.º Ricardo Martins)”; ------------------ 

“À Reunião da C.M.”. ------ 

protocolo e autorizar o 

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

proceder em conformidade 

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

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

DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA 

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

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

Proposta de Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA (Núcleo 

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

Jurídica), dr. Pedro 

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

se-me que o presente 

do art. 33º do Anexo I da 

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

€ (vinte e dois mil e quinhentos 

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

Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não 

conseguiu entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no 



 

 

Considerando que, em face do sucesso adquirido 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

“Bandeira Azul”, face à fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos primeiros 

socorros, da vigilância, dos nadadores

Considerando porém as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em asseg

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para assumir a gestão das concessões dos apoios de 

praia, seja para a cobrança de receita e despesa a ela associadas;

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2014, poderá s

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual o MV 

não tem vocação; 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias 

da área do município nas melhores condições de segurança;

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de 

funcionamento durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de 

praia, vigilância noturna, gestão dos nadadores

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transatos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias da 

Vagueira, do Labrego e do Areão;

Entre: 

1 — O Município de 

Saudade, 3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante;

e 

2 — O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, titular do estatuto de 

utilidade pública, concedido através de Despacho

República, n.º 127, de 3 de Julho, com sede no Centro Social

Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por Victor Manuel Oliveira 

Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º outorgante.

Nos termos das alíneas u) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2014, designadamente:

a) Vigilância com nadadores

b) Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão;

c) Vigilância noturna da praia do Areão;

d) Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira;

e) Outras intervenções a definir por ambas as partes.

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do 

é o período da Época Balnear 2014, que se fixa entre 21 de Junho a 07 de Setembro de 2014.

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 40.000,00 

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Considerando que, em face do sucesso adquirido ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos primeiros 

socorros, da vigilância, dos nadadores-salvadores, da vigilância noturna, tudo em prol dos utilizadores;

Considerando porém as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em asseg

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para assumir a gestão das concessões dos apoios de 

praia, seja para a cobrança de receita e despesa a ela associadas; 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2014, poderá s

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual o MV 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias 

hores condições de segurança; 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de 

funcionamento durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de 

praia, vigilância noturna, gestão dos nadadores-salvadores; 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transatos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias da 

Vagueira, do Labrego e do Areão; 

 Vagos, pessoa coletiva de direito público, com sede na Avenida da 

420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante;

O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, titular do estatuto de 

utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do 

n.º 127, de 3 de Julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de 

909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por Victor Manuel Oliveira 

Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º outorgante.

ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, que se 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2014, designadamente:

Vigilância com nadadores-salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do Areão;

Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão; 

rna da praia do Areão; 

Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira; 

Outras intervenções a definir por ambas as partes. 

Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do 

é o período da Época Balnear 2014, que se fixa entre 21 de Junho a 07 de Setembro de 2014.

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

rido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 40.000,00 € (Quarenta mil euros).

, da Câmara Municipal de Vagos 
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ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos primeiros 

salvadores, da vigilância noturna, tudo em prol dos utilizadores; 

Considerando porém as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar uma tarefa 

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para assumir a gestão das concessões dos apoios de 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2014, poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual o MV 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de 

funcionamento durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de 

Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transatos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas Praias da 

Vagos, pessoa coletiva de direito público, com sede na Avenida da 

420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues Regalado, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como MV, ou 1.º outorgante; 

O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, titular do estatuto de 

, publicado na 2.ª série do Diário da 

e Administrativo da Zona Industrial de 

909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por Victor Manuel Oliveira 

Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º outorgante. 

ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, que se 

do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2014, designadamente: 

salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente protocolo 

é o período da Época Balnear 2014, que se fixa entre 21 de Junho a 07 de Setembro de 2014. 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

€ (Quarenta mil euros). 



 

 

Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma:

Até 30 de Junho   

Até 31 de Julho   

Até 31 de Agosto  

Até 30 de Setembro  

Até 31 de Outubro  

São obrigações do NEVA: 

a) Gerir a vigilância e segurança das praias;

b) Gerir a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, respeitando e 

fazendo respeitar a regulamentação sobre concessões de praias;

c) Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira;

d) Assegurar parcerias que permitam o bom funcionam

pessoas que acedem às praias;

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre as atividades em questão, nomeadamente o respeito 

pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o pagamento das respetivas 

despesas não cobertas pelas receitas auferidas;

f)  Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2014, um Relatório das Atividades desenvolvidas e as 

Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas.

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o NEVA não 

cumpra: 

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª;

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor;

c)  A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior;

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de u

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes.

1 — Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades;

2 — Os litígios emergentes da execução

da lei. 

Assinado em Vagos, em __ de _______

O Município de Vagos 

O Núcleo Empresarial de Vagos”

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2014: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

senhor Presidente da Câmara a outorgá

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

7.500,00 € 

7.500,00 € 

7.500,00 € 

7.500,00 € 

Valor remanescente que vier a ser apurado. 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

Gerir a vigilância e segurança das praias; 

a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, respeitando e 

fazendo respeitar a regulamentação sobre concessões de praias; 

Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

Assegurar parcerias que permitam o bom funcionamento da segurança dos veraneantes e das 

pessoas que acedem às praias; 

Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre as atividades em questão, nomeadamente o respeito 

pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o pagamento das respetivas 

espesas não cobertas pelas receitas auferidas; 

Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2014, um Relatório das Atividades desenvolvidas e as 

Contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o NEVA não 

As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 

Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior;

Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8.ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades; 

Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos termos 

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

”; -------------------------------------------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de junho de 2014: “À Reunião da C.M.”

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo e autorizar o 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, respeitando e 

ento da segurança dos veraneantes e das 

Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre as atividades em questão, nomeadamente o respeito 

pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o pagamento das respetivas 

Apresentar até ao dia 20 de outubro de 2014, um Relatório das Atividades desenvolvidas e as 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o NEVA não 

A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos termos 

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

“À Reunião da C.M.”. ------ 

e protocolo e autorizar o 

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



 

 

Deve o GAP, proceder em conformidade com o teor da presen

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

9 – SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA ZIV 

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

• Deliberação da Câmara Municipal 

• Proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Cal

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

“Nomeação do júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o 

exercício da atividade de guarda

Considerando: 

• O despacho de delegação e de subdelegação de competências de 30 de outubro de 2013;

• A deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2014, que autoriza a criação do serviço 

de guarda-noturno para a Zona Industrial de Vagos;

• O art.º 7.º do regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do Município de Vagos;

O júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o exercício da 

atividade de guarda-noturno terá a seguinte constituição:

Presidente – Eng.º António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos e Fiscalização Municipal; 

Vogais Efetivos – Dr. Pedro Manuel Martins Manso Samagaio, Chefe da Unidade Jurídica e 

Administrativa; Margarita de Jesus Mercatudo Domingues 

Vogais Suplentes – Maria da Graça Sarabando Pimentel 

José Tavares Santos Rosa

O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

Vagos, 12 de junho de 2014 

A Vereadora da Câmara Municipal

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve o DGRHeFM, proceder em 

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

10 – ASSOCIAÇÃO DE SURF DE AVEIRO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA 

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

• Carta da Associação de Surf de Aveiro, com registo de 

de maio de 2014, solicitando licença de mensagens publicitárias e a

• Despacho da senhora Vereadora, eng

Câmara”; ------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por

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

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

SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA ZIV – JÚRI DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO 

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

da Câmara Municipal de 04 de junho de 2014; -----------------------

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2014, 

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

Nomeação do júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o 

exercício da atividade de guarda-noturno  

O despacho de delegação e de subdelegação de competências de 30 de outubro de 2013;

A deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2014, que autoriza a criação do serviço 

noturno para a Zona Industrial de Vagos; 

do regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do Município de Vagos;

O júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o exercício da 

noturno terá a seguinte constituição: 

Eng.º António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos e Fiscalização Municipal;  

Dr. Pedro Manuel Martins Manso Samagaio, Chefe da Unidade Jurídica e 

Administrativa; Margarita de Jesus Mercatudo Domingues – Técnica Superior;

Maria da Graça Sarabando Pimentel – Coordenadora técnica; Joaquim 

José Tavares Santos Rosa – Técnico de informática. 

O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

A Vereadora da Câmara Municipal, (Eng.ª Sara Caladé)”. -------------------------------------------------------

eliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. ----------------------------

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

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

ASSOCIAÇÃO DE SURF DE AVEIRO – LICENÇA DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS 

SENÇÃO DE TAXA -------------------------------------------------------------------------------

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

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

de maio de 2014, solicitando licença de mensagens publicitárias e a isenção da respetiva taxa; 

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2014

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. --------------------

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

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

JÚRI DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO - 

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

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

adé, de 12 de junho de 2014, que a seguir se 

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

Nomeação do júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o 

O despacho de delegação e de subdelegação de competências de 30 de outubro de 2013; 

A deliberação da Câmara Municipal, de 04 de junho de 2014, que autoriza a criação do serviço 

do regulamento de acesso e exercício de atividades diversas do Município de Vagos; 

O júri do procedimento de seleção dos candidatos à atribuição de três licenças para o exercício da 

Eng.º António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de 

Dr. Pedro Manuel Martins Manso Samagaio, Chefe da Unidade Jurídica e 

Técnica Superior; 

Coordenadora técnica; Joaquim 

O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.  

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

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

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

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

LICENÇA DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS – 

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

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

a nesta Câmara Municipal em 26 

isenção da respetiva taxa; --- 

a Caladé, de 27 de maio de 2014. “À Reunião de 

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

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

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



 

 

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

11 – EPADRV (ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL DE VAGOS – CORRIDA DE TOIROS 

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

• Carta da EPADRV, com registo de entrada nesta Câmar

solicitando a isenção do pagamento de taxas da

de julho de 2014, considerando que o mesmo serve para a anga

• Despacho da senhora Vereadora, eng

Câmara”. ------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por

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

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

12 – FORAIS – VILAS DE VAGOS E SOZA 

Ver ponto 5.9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

13 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ADCS

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

• Proposta de contrato Programa a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação 

Desportiva e Cultural Sosense

integrante da presente ata; 

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Está de acordo com a legislação em vigor”

• Informação de compromisso

o ano em curso e 65.000,00 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, co

dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, 

Desenvolvimento Desportivo entre o MV e a ADCS

lo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

declaração de voto: -------------------

"Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal a qual figura entre as
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPADRV (ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

CORRIDA DE TOIROS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

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

, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de junho 

isenção do pagamento de taxas da licença de corrida de Toiros, a realizar no dia 06 

de julho de 2014, considerando que o mesmo serve para a angariação de fundos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de junho de 2014

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

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. --------------------

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

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

VILAS DE VAGOS E SOZA ---------------------------------------------------------------------

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

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ADCS (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE

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

de contrato Programa a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação 

Desportiva e Cultural Sosense, que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------

Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Está de acordo com a legislação em vigor”. -------------------------------------------------------------

Informação de compromisso, nº 2313, no valor de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros)

000,00 € (sessenta e cinco mil euros), para exercícios futuros

ipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, aprovar a proposta de Contrato Programa

entre o MV e a ADCS e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

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

Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal a qual figura entre as três piores pagadoras do 

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

EPADRV (ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS --------------- 

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

a Municipal em 12 de junho de 2014, 

licença de corrida de Toiros, a realizar no dia 06 

riação de fundos; ------------------- 

2014.“À Reunião de 

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE) -  

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

de contrato Programa a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação 

, que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

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

Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: ------- 

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

e cinco mil euros), para 

e cinco mil euros), para exercícios futuros. ----------------- 

m 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

Contrato Programa de 

e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

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

Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

três piores pagadoras do 



 

 

distrito de Aveiro, como muito recentemente veio anunciado nos jornais. Considerando o acentuado 

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

de considerarmos legítimas as as

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos

poderiam servir os interesses dos clubes do concelho, um no sul outro na sede. Como também não somos 

contra a obra, por princípio, decidimos pela abstenção.”

Deve o GAV, proceder em conformida

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

14 – CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

MUNICIPIO DE VAGOS E O CRAC (CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL)

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

• Proposta de contrato Programa a outorgar entre

Acção Cultural, que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

presente ata; -------------------------------------------------------------------------------------------------

• Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Está de acordo com a legislação em vigor”

• Informação de compromisso, nº 

o ano em curso e 65.000,00 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, aprovar a proposta de Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo entre o MV e o CRAC

lo. -------------------------------------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

declaração de voto: ----------------------------------------------------------------------------------
"Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal a qual figura entre as três piores pagadoras do 

distrito de Aveiro, como muito recent

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

de considerarmos legítimas as aspirações dos clubes e de

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos que 

poderiam servir os interesses dos clubes do concelho, um n

contra a obra, por princípio, decidimos pela abstenção.”

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

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

distrito de Aveiro, como muito recentemente veio anunciado nos jornais. Considerando o acentuado 

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

de considerarmos legítimas as aspirações dos clubes e de  se tratar de uma promessa eleitoral do 

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos

poderiam servir os interesses dos clubes do concelho, um no sul outro na sede. Como também não somos 

contra a obra, por princípio, decidimos pela abstenção.”. ---------------------------------------------------------

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

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

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

MUNICIPIO DE VAGOS E O CRAC (CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL)

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

Proposta de contrato Programa a outorgar entre o Município de Vagos e o Centro Recreativo e 

que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

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

Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Está de acordo com a legislação em vigor”. -------------------------------------------------------------

Informação de compromisso, nº 2312, no valor de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros)

000,00 € (sessenta e cinco mil euros), para exercícios futuros

ipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

ria do Céu Marques e eng.º João Domingues, aprovar a proposta de Contrato Programa de 

entre o MV e o CRAC e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

----------------------------------------------------------------------------------
Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal a qual figura entre as três piores pagadoras do 

distrito de Aveiro, como muito recentemente veio anunciado nos jornais. Considerando o acentuado 

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

de considerarmos legítimas as aspirações dos clubes e de  se tratar de uma promessa eleitoral d

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos que 

poderiam servir os interesses dos clubes do concelho, um no sul outro na sede. Como também não somos 

contra a obra, por princípio, decidimos pela abstenção.”. ---------------------------------------------------------

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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distrito de Aveiro, como muito recentemente veio anunciado nos jornais. Considerando o acentuado 

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

se tratar de uma promessa eleitoral do 

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos que 

poderiam servir os interesses dos clubes do concelho, um no sul outro na sede. Como também não somos 

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

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

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

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E O CRAC (CENTRO RECREATIVO E AÇÃO CULTURAL) ----------- 

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

o Município de Vagos e o Centro Recreativo e 

que aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

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

Parecer do CUAJ, dr. Pedro Samagaio, de 13 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: ------- 

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

e cinco mil euros), para 

e cinco mil euros), para exercícios futuros. ----------------- 

ipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

ria do Céu Marques e eng.º João Domingues, aprovar a proposta de Contrato Programa de 

e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues apresentaram a seguinte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando o estado económico e financeiro do país, dos clubes e das famílias. Considerando a 

situação económica e financeira da Câmara Municipal a qual figura entre as três piores pagadoras do 

emente veio anunciado nos jornais. Considerando o acentuado 

decréscimo de nascimentos, cuja tendência não parece reverter, nem a curto nem a médio prazo. Apesar 

se tratar de uma promessa eleitoral do 

executivo em funções, que deve cumprir, entendemos no entanto que esta não era uma prioridade para o 

concelho, nesta conjuntura, na certeza de que neste momento existem dois campos sintéticos que 

o sul outro na sede. Como também não somos 

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

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



 

 

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

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

1 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA

E03/2012 – RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL

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

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 30 de maio de 2014; 

• Auto de Receção Provisória Pa

de obra, eng.º André Miguel Miranda 

José Manuel Correia Parente; 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode efectuar

condições impostas no auto anexo”

• Despacho da senhora Vereadora, e

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Divisão de Planeamento e 

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

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

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

1 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

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

• Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio e dr. Nuno Carvalho, de 13 de junho de 

2014, que a seguir se transcreve: 

“Exmo. CDPP 

Terminado o período de discussão pública da Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos, que decorreu entre 12 de Maio a 12 de Junho de 2014, verificou

que não foi registada qualquer participação.

Assim, junto se remete a proposta final da Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial 

de Vagos para que, nos termos do disposto no artigo 79.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, a Câmara Municipal, se a

Assembleia Municipal para aprovação.

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 13 de junho de 2014: 

à apreciação/decisão da CMV”

 

Ata n.º 13/2014, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA

RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL --------------------------------------------

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 30 de maio de 2014; ------------------------

Auto de Receção Provisória Parcial, de 30 de maio de 2014, subscrita pelo representante do dono

Miguel Miranda Nunes e pelo representante da entidade executante

José Manuel Correia Parente; --------------------------------------------------------------------------------

arecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 03 de junho de 2014, que a seguir se transcreve

“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode efectuar-se a recepção provisória parcial da obra nas 

condições impostas no auto anexo”; ------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de junho de 2014: 

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

ipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória Parcial. 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALTERAÇÃO 

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

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio e dr. Nuno Carvalho, de 13 de junho de 

2014, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------

Terminado o período de discussão pública da Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos, que decorreu entre 12 de Maio a 12 de Junho de 2014, verificou

qualquer participação. 

Assim, junto se remete a proposta final da Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial 

de Vagos para que, nos termos do disposto no artigo 79.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, a Câmara Municipal, se assim o entender, remeter a proposta de plano à 

Assembleia Municipal para aprovação.”; ------------------------------------------------------------------

Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 13 de junho de 2014: “Sr. Vice-Presidente: De submeter 

ção/decisão da CMV”; -----------------------------------------------------------------------------

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

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

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº DIA – 

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

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

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

, subscrita pelo representante do dono 

Nunes e pelo representante da entidade executante, dr. 

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

de 2014, que a seguir se transcreve: --------- 

se a recepção provisória parcial da obra nas 

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

de 2014: “À Reunião da 

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

ão Provisória Parcial. ------ 

ormidade com o teor da presente 

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

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

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

ALTERAÇÃO --------------- 

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

Informação dos técnicos superiores, dr.ª Graça Feio e dr. Nuno Carvalho, de 13 de junho de 

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

Terminado o período de discussão pública da Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos, que decorreu entre 12 de Maio a 12 de Junho de 2014, verificou-se 

Assim, junto se remete a proposta final da Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial 

de Vagos para que, nos termos do disposto no artigo 79.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

ssim o entender, remeter a proposta de plano à 

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

Presidente: De submeter 

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



 

 

• Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 13 de junho de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de alteração ao Plano de Pormenor 

da ZIV à Assembleia Municipal para aprovação. 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos

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

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

2 – DINA FELISBELA ANDRÉ MÓNICA 

GAFANHA DA BOA HORA –

Retirar o presente ponto por ter perdido oportunidade, face à deliberação da Câmara Municipal de

junho de 2014, sobre o alinhamento de muros na Estrada de Alta Tensão. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

3 – OSCAR MARQUES SILVA 

ESPECIAL DE MORADIA – RATIFICAÇÃO

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

• Requerimento de Óscar

4458/14, em 21 de maio de 2014

• Informações do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 

2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Informação do fiscal municipal, Carlos Castro, de 03 de junho de 2014; 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 06 de junho de 2014

• Despacho da senhora Vereadora, 

da CM para ratificar”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Sara Caladé, de acordo com os pareceres técnicos. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

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

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

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 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

e quatro minutos. -------------------------
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Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 13 de junho de 2014: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de alteração ao Plano de Pormenor 

da ZIV à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------------------------------------------

a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

DINA FELISBELA ANDRÉ MÓNICA – PROC.º 84/12 – ESTRADA DE ALTA TENSÃO 

– CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MUROS -----------------------------

Retirar o presente ponto por ter perdido oportunidade, face à deliberação da Câmara Municipal de

o alinhamento de muros na Estrada de Alta Tensão. ---------------------------------------

de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

OSCAR MARQUES SILVA – PROC.º 101/10 – PONTE DE VAGOS – LICENCIAMENTO 

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

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

Óscar Marques da Silva, com o registo de entrada nesta Câmara Municipal, nº 

4458/14, em 21 de maio de 2014, solicitando, “ licença especial para obra inacabada”

do técnico superior, arq. Manuel Tavares, de 23 de maio, 04 e 06 de junho, todas 

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

Informação do fiscal municipal, Carlos Castro, de 03 de junho de 2014; ------------------------------

eng.ª Isabel Trindade, de 06 de junho de 2014: “Concordo”

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de junho 2014: “Deferido. 

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

ou, por unanimidade, ratificar o despacho supra, da senhora Vereadora, eng.ª 

Sara Caladé, de acordo com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

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

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

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Despacho do senhor Vereador, eng.º Paulo Sousa, de 13 de junho de 2014: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de alteração ao Plano de Pormenor 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ESTRADA DE ALTA TENSÃO – 

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

Retirar o presente ponto por ter perdido oportunidade, face à deliberação da Câmara Municipal de 04 de 

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

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

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

LICENCIAMENTO 

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

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

Silva, com o registo de entrada nesta Câmara Municipal, nº 

cença especial para obra inacabada”; ---------- 

, 04 e 06 de junho, todas de 

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

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

“Concordo”; -------------------- 

Deferido. À Reunião 

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

, ratificar o despacho supra, da senhora Vereadora, eng.ª 

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

, 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 

e por mim, Paula Cristina 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às treze horas 

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


