
 

 

No dia dezasseis de julho de dois mil e catorze, pelas 

Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

presença dos senhores Vereadores 

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 Marti

senhora assistente técnica, Carla 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDE

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal

• Para dar conhecimento aos senhores vereadores d

ao pedido de informação 

2014, sobre a disponibilização ao executivo camarário de cópia de 

efetuada ao Município de Vagos; 

• Para entregar cópia do processo, pedido pela senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu, sobre 

“Arruamentos da freguesia d

• Para dar conhecimento das atividades constantes no

O senhor vereador, eng.º João Domingues

tendo ficado preocupado com os arruamentos de acesso ao Centro que não estão feitos, bem como do 

estado adiantado de degradação das madeiras 

a aceitação ou não da obra conforme está e, os 
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REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

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

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

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

presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo 

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

o aos senhores vereadores da resposta da IGF – Inspeção Geral de Finanças,

de informação efetuado pelo Município através do oficio nº 796, de 12 de  março de 

a disponibilização ao executivo camarário de cópia de  projeto de relatório

efetuada ao Município de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------

o processo, pedido pela senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu, sobre 

rruamentos da freguesia de Ouca de 2013”; --------------------------------------------------------------

ara dar conhecimento das atividades constantes no programa para a época balnear 2014; 

João Domingues, para informar que passou pelo Centro Escolar da Gafanha 

tendo ficado preocupado com os arruamentos de acesso ao Centro que não estão feitos, bem como do 

estado adiantado de degradação das madeiras num bloco mais a norte – poente. Deixa a preocupação com 

ão da obra conforme está e, os trabalhos a mais que pode acarretar; ---------------------------
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minutos, no edifício da Câmara 

em sessão pública, a Câmara 

dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

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

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

. Secretariou a reunião a 

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

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

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

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

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

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

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

Inspeção Geral de Finanças, 

de 12 de  março de 

o de relatório da inspeção 

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

o processo, pedido pela senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu, sobre os 

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

programa para a época balnear 2014;  ---------- 

que passou pelo Centro Escolar da Gafanha 

tendo ficado preocupado com os arruamentos de acesso ao Centro que não estão feitos, bem como do 

eixa a preocupação com 

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



 

 

Sobre este assunto: ------------------------------------------------------------------------

• A senhora vereadora, eng.ª 

um processo natural de envelhecimento

• O senhor vereador, eng.º João Paulo Sousa, acrescentou que já foi pedida a vistoria ao 

da Economia. ---------------------------------

• O senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que os acessos definitivos previstos são os 

acessos que estão ao abrigo do Plano de 

fazer-se uma intervenção.

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

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

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

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

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

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de jul

dinheiro de 532.036,49 € (quinhentos e trinta e dois 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento

“- O.P. nº. 1818 – Sociedade de Construções 

no valor de 30.472,71 €, para pagamento do Auto n

Vagueira - Fatura nº 20140021.”

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

ereadora, eng.ª Sara Caladé, informou que sobre as madeiras é mesmo assim, sendo 

um processo natural de envelhecimento assumido pelo arquiteto. --------------------------------------

ereador, eng.º João Paulo Sousa, acrescentou que já foi pedida a vistoria ao 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que os acessos definitivos previstos são os 

acessos que estão ao abrigo do Plano de Pormenor da Boa Hora – Floresta e que no imediato iria 

intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Tesouraria respeitante ao dia 15 de julho de 2014, o qual acusa um saldo em 

(quinhentos e trinta e dois mil, trinta e seis euros e quarenta e nove cêntimos). 

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

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

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

u, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: 

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

€, para pagamento do Auto nº 8 – Construção do Posto de Vendagem na Praia da 

Fatura nº 20140021.” -------------------------------------------------------------------

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

bre as madeiras é mesmo assim, sendo 

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

ereador, eng.º João Paulo Sousa, acrescentou que já foi pedida a vistoria ao Ministério 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que os acessos definitivos previstos são os 

Floresta e que no imediato iria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

trinta e seis euros e quarenta e nove cêntimos). -- 

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

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

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

aixo indicado: ------------------- 

António Rodrigues Parente, S.A., 

Construção do Posto de Vendagem na Praia da 

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

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



 

 

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

18 a 27 de junho e 30 de junho a 10 de julho 

como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

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

5.1. - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo “O Baile dos Candeeiros”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do 

RUCI”. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verific

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado –

âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”

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

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

5.2 - Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

de espetáculo “Histórias Suspensas”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”.

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 d

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

ados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ

18 a 27 de junho e 30 de junho a 10 de julho de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui 

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

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

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

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

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

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

IOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

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

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

de espetáculo “O Baile dos Candeeiros”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do 

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

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 “O Baile dos Candeeiros”, no 

ma Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”. ---------------------------------------------------

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

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

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

pensas”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”.

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 d

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

o, da Câmara Municipal de Vagos 

3 

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

Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui 

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

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

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

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

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

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

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

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

me simplificado para aquisição de serviço 

de espetáculo “O Baile dos Candeeiros”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do 

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

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

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

ados todos os requisitos constantes do 

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

espetáculo “O Baile dos Candeeiros”, no 

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

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

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

regime simplificado para aquisição de serviço 

pensas”, no âmbito do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”.  

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 



 

 

direto - regime simplificado – para

do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”.

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

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

5.3- Parecer prévio vinculativo para ajuste direto 

conceção e design gráfico do cartaz, do evento “Vagaragens 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 

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

Mário dos Santos Martins Júnior

– para aquisição de serviço de conceção e design gráfico do cartaz, do evento “Vagaragens 2014”. 

Declaração de voto: O senhor vereador eng. Mário dos Santos Martins 

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

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

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

porque é uma questão premente de justiça.” 

Deve a  DF - Divisão Financeira, proceder em conformidade com o te

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

5.4. Parecer genérico favorável à cele

programação da época balnear 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 

programação da época balnear 2014

Mais deliberou, por unanimidade, no final da época balnear 2014, dar conhecimento de todas as 

contratações efetuadas ao abrigo do presente parecer genérico. 
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para aquisição de serviço de espetáculo “Histórias Suspensas”, no âmbito 

do “Programa Cultural em Rede, A1P1 do RUCI”. ------------------------------------------------------------------

Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deli

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

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

n gráfico do cartaz, do evento “Vagaragens 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 maioria, com uma abstenção do senhor vereador 

or, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime 

de conceção e design gráfico do cartaz, do evento “Vagaragens 2014”. 

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

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

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

olicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

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

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

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

Parecer genérico favorável à celebração de contratos de prestação de serviços no âmbito da 

programação da época balnear 2014 ------------------------------------------------------------------

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

onado, 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 

 – à celebração de contratos de prestação de serviços no âmbito da 

programação da época balnear 2014. -------------------------------------------------------------

deliberou, por unanimidade, no final da época balnear 2014, dar conhecimento de todas as 

contratações efetuadas ao abrigo do presente parecer genérico. ---------------------------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Histórias Suspensas”, no âmbito 

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

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

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

regime simplificado para aquisição de serviço de 

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

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

a fazer parte integrante da 

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

com uma abstenção do senhor vereador eng.º 

regime simplificado 

de conceção e design gráfico do cartaz, do evento “Vagaragens 2014”. -------- 

Júnior, declarou o seguinte: “Sem 

me na atribuição de 

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

olicito portanto à Câmara Municipal que trabalhe neste plano seriamente, 

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

or da presente deliberação. ---------- 

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

de prestação de serviços no âmbito da 

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

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

onado, 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 

recer prévio favorável para o ajuste 

de prestação de serviços no âmbito da 

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

deliberou, por unanimidade, no final da época balnear 2014, dar conhecimento de todas as 

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



 

 

Deve a DF - Divisão Financeira, proceder em conformi

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

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

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

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

7 – PROPOSTA DE REGULAMENTO FOTOCACHING 

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

• Proposta de Regulamento 

Pelouro do Turismo, eng. João Paulo Sousa

“Considerando que o “Fotocaching” é uma iniciativa que tem por base o conceito de 

Geocaching, ou seja, uma atividade de lazer e aventura ao ar livre que, com recurso a um 

GPS, tem como objetivo encontrar u

Considerando que os locais escolhidos para a presente atividade são pontos de interesse natural, 

patrimonial e de entretenimento da Zona Balnear da Vagueira e do Areão, concelho de Vagos, 

que pretendemos divulgar/dar a conhecer aos participantes na atividade;

Considerando que os diferentes locais foram agrupados de forma a constituir 1 percurso pedonal 

e 2 percursos de BTT, promovendo desta forma a adoção e a manutenção de estilos de vida 

fisicamente ativos, bem como o gosto pelo contacto com a natureza;

Considerando que, ao participar na atividade, as equipas terão que recolher fotografias criativas 

dos diversos locais visitados, podendo as mesmas ser utilizadas futuramente pela Câmara 

Municipal de Vagos para a promoção e divulgação dos referidos locais e do próprio concelho;

Venho desta forma propor à Câmara Municipal que aprove a Proposta de Regulamento do 

Fotocaching Summer Edition, atividade que se realizará no dia 16 de agosto de 2014, 

integrada na Programa da época Balnear 2014, com início previsto para as 9h30.”

A proposta do referido regulamento:

1. “A Organização do Fotocaching 
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Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

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

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

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

PROPOSTA DE REGULAMENTO FOTOCACHING – SUMMER EDITION

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

Proposta de Regulamento “Fotocaching – Summer Edition”, apresentada pelo 

Pelouro do Turismo, eng. João Paulo Sousa, de 04 de julho de 2014, que a seguir se transcreve:

Considerando que o “Fotocaching” é uma iniciativa que tem por base o conceito de 

Geocaching, ou seja, uma atividade de lazer e aventura ao ar livre que, com recurso a um 

GPS, tem como objetivo encontrar um cache colocado em locais previamente determinados;

Considerando que os locais escolhidos para a presente atividade são pontos de interesse natural, 

patrimonial e de entretenimento da Zona Balnear da Vagueira e do Areão, concelho de Vagos, 

divulgar/dar a conhecer aos participantes na atividade; 

Considerando que os diferentes locais foram agrupados de forma a constituir 1 percurso pedonal 

e 2 percursos de BTT, promovendo desta forma a adoção e a manutenção de estilos de vida 

os, bem como o gosto pelo contacto com a natureza; 

Considerando que, ao participar na atividade, as equipas terão que recolher fotografias criativas 

dos diversos locais visitados, podendo as mesmas ser utilizadas futuramente pela Câmara 

para a promoção e divulgação dos referidos locais e do próprio concelho;

Venho desta forma propor à Câmara Municipal que aprove a Proposta de Regulamento do 

Fotocaching Summer Edition, atividade que se realizará no dia 16 de agosto de 2014, 

ograma da época Balnear 2014, com início previsto para as 9h30.”

regulamento: -----------------------------------------------------------------------------------

“A Organização do Fotocaching – Summer Edition compete ao Município de 

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

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

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

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

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

SUMMER EDITION --------------------- 

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

, apresentada pelo senhor vereador do 

, que a seguir se transcreve: --- 

Considerando que o “Fotocaching” é uma iniciativa que tem por base o conceito de 

Geocaching, ou seja, uma atividade de lazer e aventura ao ar livre que, com recurso a um 

m cache colocado em locais previamente determinados; 

Considerando que os locais escolhidos para a presente atividade são pontos de interesse natural, 

patrimonial e de entretenimento da Zona Balnear da Vagueira e do Areão, concelho de Vagos, 

Considerando que os diferentes locais foram agrupados de forma a constituir 1 percurso pedonal 

e 2 percursos de BTT, promovendo desta forma a adoção e a manutenção de estilos de vida 

Considerando que, ao participar na atividade, as equipas terão que recolher fotografias criativas 

dos diversos locais visitados, podendo as mesmas ser utilizadas futuramente pela Câmara 

para a promoção e divulgação dos referidos locais e do próprio concelho; 

Venho desta forma propor à Câmara Municipal que aprove a Proposta de Regulamento do 

Fotocaching Summer Edition, atividade que se realizará no dia 16 de agosto de 2014, 

ograma da época Balnear 2014, com início previsto para as 9h30.” 

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

Summer Edition compete ao Município de Vagos. 



 

 

2. A atividade vai decorrer no dia 16 de agosto de 2014, em vários pontos do concelho da Zona 

Balnear da Praia da Vagueira e do Areão, sendo que a concentração dos participantes será 

às 9h30, no Largo Parracho Branco, junto ao Posto de Turismo da Praia

3. Poderão participar na atividade todos os elementos que se tenham inscrito até ao dia 08 de 

agosto de 2014 e que tenham recebido a confirmação da inscrição.

4. Os participantes deverão fazer a inscrição através do link disponível na página de int

da Câmara Municipal de Vagos. Cada equipa será constituída por um mínimo de 3 e um 

máximo de 6 elementos, tendo em consideração que o responsável pela equipa terá que ser 

maior de idade. 

5. A organização celebrará um seguro desportivo a favor dos partic

acordo com o Decreto

6. Os participantes deverão cumprir as orientações indicadas pelos elementos da organização.

7. O Fotocaching – Summer Edition será constituído por 1 percurso pedonal e por 2 percurso

de BTT, devendo a equipa percorrer, em conjunto, o percurso que lhe for atribuído.

8. Cada equipa deverá iniciar a prova no ponto definido pela organização e, recorrendo a um 

GPS, encontrar as caches existentes no seu percurso. Além das caches, existirão, t

caches virtuais (que serão identificadas através de fotografias recolhidas pela equipa). Cada 

equipa termina a prova quando tiver identificado todas as caches do percurso, incluindo as 

virtuais, cabendo à organização a confirmação da identificação.

9. Não é permitido às equipas e aos seus elementos alterar ou danificar o conteúdo das caches 

existentes. 

10. Todas as equipas deverão enviar entre uma a duas fotografias de cada ponto do percurso 

onde se encontrem caches para o e

2014. 

11. Aos membros de cada equipa será oferecida uma fita/pulseira alusiva à iniciativa em causa, 

funcionando, apenas, como mera lembrança.

12. Todas as equipas deverão apresentar

boas condições de funcionamento.
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A atividade vai decorrer no dia 16 de agosto de 2014, em vários pontos do concelho da Zona 

Balnear da Praia da Vagueira e do Areão, sendo que a concentração dos participantes será 

às 9h30, no Largo Parracho Branco, junto ao Posto de Turismo da Praia 

Poderão participar na atividade todos os elementos que se tenham inscrito até ao dia 08 de 

agosto de 2014 e que tenham recebido a confirmação da inscrição. 

Os participantes deverão fazer a inscrição através do link disponível na página de int

da Câmara Municipal de Vagos. Cada equipa será constituída por um mínimo de 3 e um 

máximo de 6 elementos, tendo em consideração que o responsável pela equipa terá que ser 

A organização celebrará um seguro desportivo a favor dos participantes na atividade, de 

acordo com o Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de janeiro. 

Os participantes deverão cumprir as orientações indicadas pelos elementos da organização.

Summer Edition será constituído por 1 percurso pedonal e por 2 percurso

de BTT, devendo a equipa percorrer, em conjunto, o percurso que lhe for atribuído.

Cada equipa deverá iniciar a prova no ponto definido pela organização e, recorrendo a um 

GPS, encontrar as caches existentes no seu percurso. Além das caches, existirão, t

caches virtuais (que serão identificadas através de fotografias recolhidas pela equipa). Cada 

equipa termina a prova quando tiver identificado todas as caches do percurso, incluindo as 

virtuais, cabendo à organização a confirmação da identificação. 

Não é permitido às equipas e aos seus elementos alterar ou danificar o conteúdo das caches 

Todas as equipas deverão enviar entre uma a duas fotografias de cada ponto do percurso 

onde se encontrem caches para o e-mail turismo@cm-vagos.pt, até ao dia 22 de agosto de 

Aos membros de cada equipa será oferecida uma fita/pulseira alusiva à iniciativa em causa, 

funcionando, apenas, como mera lembrança. 

Todas as equipas deverão apresentar-se com GPS, um telemóvel e máquina fotográfica em 

boas condições de funcionamento. 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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A atividade vai decorrer no dia 16 de agosto de 2014, em vários pontos do concelho da Zona 

Balnear da Praia da Vagueira e do Areão, sendo que a concentração dos participantes será 

 da Vagueira. 

Poderão participar na atividade todos os elementos que se tenham inscrito até ao dia 08 de 

Os participantes deverão fazer a inscrição através do link disponível na página de internet 

da Câmara Municipal de Vagos. Cada equipa será constituída por um mínimo de 3 e um 

máximo de 6 elementos, tendo em consideração que o responsável pela equipa terá que ser 

ipantes na atividade, de 

Os participantes deverão cumprir as orientações indicadas pelos elementos da organização. 

Summer Edition será constituído por 1 percurso pedonal e por 2 percursos 

de BTT, devendo a equipa percorrer, em conjunto, o percurso que lhe for atribuído. 

Cada equipa deverá iniciar a prova no ponto definido pela organização e, recorrendo a um 

GPS, encontrar as caches existentes no seu percurso. Além das caches, existirão, também, 

caches virtuais (que serão identificadas através de fotografias recolhidas pela equipa). Cada 

equipa termina a prova quando tiver identificado todas as caches do percurso, incluindo as 

Não é permitido às equipas e aos seus elementos alterar ou danificar o conteúdo das caches 

Todas as equipas deverão enviar entre uma a duas fotografias de cada ponto do percurso 

, até ao dia 22 de agosto de 

Aos membros de cada equipa será oferecida uma fita/pulseira alusiva à iniciativa em causa, 

móvel e máquina fotográfica em 



 

 

13. A participação nesta atividade obriga a que os participantes autorizem a utilização, difusão, 

distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução das fotografias resultantes da 

mesma, das quais sejam autores, em todo o tipo de publicidade, distribuição ou utilização 

que a organização entenda efetuar, em quantidade e com duração ilimitadas, bem como a 

sua distribuição gratuita em território nacional e internacional, não auferindo por esta 

qualquer remuneração.

14. As equipas inscritas nos percursos de BTT deverão assegurar

em condições para o tipo de atividade a realizar. Para todos os membros destas equipas é 

obrigatório o uso de capacete.

15. Os participantes deverão 

velocípedes no Código da Estrada. No caso dos percursos pedestres deverão ser utilizadas 

as passadeiras para peões, quando existentes. Nos 3 percursos, e sempre que possível, 

deverá ser evitada a circu

16. Todos os participantes devem garantir que se encontram física e psicologicamente aptos 

para a atividade em que se inscrevem e que não apresentam nenhuma contra

médica para a prática de caminhada ou BTT.

17. É aconselhado o uso de roupa desportiva, assim como de protetor solar, chapéu ou boné. É 

aconselhado que os participantes se hidratem regularmente e também é aconselhado o uso 

de repelente de insetos. 

18. A atividade será acompanhada pelos Bombeiros 

assistência médica em caso de necessidade.

19. A organização não se responsabiliza por qualquer incidente que resulte da não observação 

deste regulamento, assim como da não observação das orientações indicadas.  

20. Esta atividade não tem caráter competitivo e não haverá classificações.

21. A organização poderá cancelar o evento ou proceder a alterações, caso se verifiquem 

motivos de força maior, não imputáveis à organização.

22. Os casos omissos serão resolvidos pela organização.”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Summer Edition” . -------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

A participação nesta atividade obriga a que os participantes autorizem a utilização, difusão, 

distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução das fotografias resultantes da 

quais sejam autores, em todo o tipo de publicidade, distribuição ou utilização 

que a organização entenda efetuar, em quantidade e com duração ilimitadas, bem como a 

sua distribuição gratuita em território nacional e internacional, não auferindo por esta 

ualquer remuneração. 

As equipas inscritas nos percursos de BTT deverão assegurar-se que o seu equipamento está 

em condições para o tipo de atividade a realizar. Para todos os membros destas equipas é 

obrigatório o uso de capacete. 

Os participantes deverão cumprir as normas de circulação definidas para peões e 

velocípedes no Código da Estrada. No caso dos percursos pedestres deverão ser utilizadas 

as passadeiras para peões, quando existentes. Nos 3 percursos, e sempre que possível, 

deverá ser evitada a circulação em estradas e vias de muito tráfego. 

Todos os participantes devem garantir que se encontram física e psicologicamente aptos 

para a atividade em que se inscrevem e que não apresentam nenhuma contra

médica para a prática de caminhada ou BTT. 

É aconselhado o uso de roupa desportiva, assim como de protetor solar, chapéu ou boné. É 

aconselhado que os participantes se hidratem regularmente e também é aconselhado o uso 

de repelente de insetos.  

A atividade será acompanhada pelos Bombeiros Voluntários de Vagos que prestarão 

assistência médica em caso de necessidade. 

A organização não se responsabiliza por qualquer incidente que resulte da não observação 

deste regulamento, assim como da não observação das orientações indicadas.  

de não tem caráter competitivo e não haverá classificações. 

A organização poderá cancelar o evento ou proceder a alterações, caso se verifiquem 

motivos de força maior, não imputáveis à organização. 

Os casos omissos serão resolvidos pela organização.” 

icipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento 

-------------------------------------------------------------------------------------
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A participação nesta atividade obriga a que os participantes autorizem a utilização, difusão, 

distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução das fotografias resultantes da 

quais sejam autores, em todo o tipo de publicidade, distribuição ou utilização 

que a organização entenda efetuar, em quantidade e com duração ilimitadas, bem como a 

sua distribuição gratuita em território nacional e internacional, não auferindo por esta 

se que o seu equipamento está 

em condições para o tipo de atividade a realizar. Para todos os membros destas equipas é 

cumprir as normas de circulação definidas para peões e 

velocípedes no Código da Estrada. No caso dos percursos pedestres deverão ser utilizadas 

as passadeiras para peões, quando existentes. Nos 3 percursos, e sempre que possível, 

Todos os participantes devem garantir que se encontram física e psicologicamente aptos 

para a atividade em que se inscrevem e que não apresentam nenhuma contra-indicação 

É aconselhado o uso de roupa desportiva, assim como de protetor solar, chapéu ou boné. É 

aconselhado que os participantes se hidratem regularmente e também é aconselhado o uso 

Voluntários de Vagos que prestarão 

A organização não se responsabiliza por qualquer incidente que resulte da não observação 

deste regulamento, assim como da não observação das orientações indicadas.   

A organização poderá cancelar o evento ou proceder a alterações, caso se verifiquem 

a proposta de regulamento “Fotocaching – 

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



 

 

Deve o GDE - Gabinete de Desenvolvimento 

presente deliberação. -------------

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

8 – PACTO DE AUTARCAS -

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Minuta da proposta de adesão ao pacto de autarcas

A Câmara Municipal deliberou, por

Municipal. ---------------------------------------

Deve o GAP – Gabinete de Apoio ao Presidente

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

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

9 – HABITAÇÃO SOCIAL – 

OLIVEIRA TAIPINA – VAGOS 

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

• Requerimento da senhora Regina Maria de Oliveira Taipina

Bairro Dr. Pedro Guimarães, 3840 

em 30 de junho de 2014, solicitando 

marido se encontrar desempregado e sem d

• Informação da técnica superior, dr.ª Lina Ferreira, de 07 de julho

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

(noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos).

Devem os SAS – Serviços de Ação Social

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

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

10 – JUNTA DE FREGUESIA

ESTAR DA FREGUESIA – ISENÇÃO DE TAXAS 

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

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

te de Desenvolvimento Económico, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

- PROPOSTA DE ADESÃO -------------------------------------

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

de adesão ao pacto de autarcas; ------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remetê

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

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

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

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

 RENDA – PROPOSTA DE PAGAMENTO – REGINA MARIA DE 

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

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

hora Regina Maria de Oliveira Taipina, residente no Bloco E, 2º esquerdo

Bairro Dr. Pedro Guimarães, 3840 – 479 Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 30 de junho de 2014, solicitando que seja feita a reavaliação do valor da renda pelo motivo do 

marido se encontrar desempregado e sem direito a subsídio de desemprego; -----------

técnica superior, dr.ª Lina Ferreira, de 07 de julho de 2014; ------

a Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de julho de 2014. --------------------------

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento no valor total de

(noventa e cinco euros e vinte e quatro cêntimos). ------------------------------------------------

Serviços de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO - 1ª FEIRA DA SAÚDE E BEM 

ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO ------------------------------------

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

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

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

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

aprovar a presente proposta e remetê-la à Assembleia 

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

conformidade com o teor da presente 

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

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

REGINA MARIA DE 

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

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

, residente no Bloco E, 2º esquerdo, 

m registo de entrada nesta Câmara Municipal 

seja feita a reavaliação do valor da renda pelo motivo do 

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

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

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

pagamento no valor total de 95,24 € 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

1ª FEIRA DA SAÚDE E BEM 

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

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



 

 

• Requerimento da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 17 de junho de 2014, 

solicitando isenção do pagamento de taxas devidas para a referida feira a realizar no dia 13 de 

julho de 2014. ------------------------------

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 03 de julho de 2014, que a seguir se 

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

“Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma junta de freguesia do 

Município de Vagos, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al.f) do nº1 do 

art.º 10 do regulamento de taxas e outras 

pedido deve ser remetido para a deliberação da Câmara Municipal. À consideração superior.”

• Despacho da senhora vereadora, 

transcreve:  

“Deferido. À reunião da

A Câmara Municipal deliberou, por unan

Caladé, de 09 de julho de 2014, que isentou do pagamento da 

Deve o GMA – Gabinete de Modernização Administrativa

presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------------

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

11 – PERLIM PIMPIM – ASSOCIAÇÃO 

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

• Requerimento da Perlim Pimpim 

pagamento de taxas devidas para o evento a realiza

• Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de julho de 2014, que a seguir se transcreve: 

requerente é uma associação cultura

cultural, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da alínea d)

do Reg.e Tabela de taxas do Municí

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de julho de 2014, 

transcreve: “Deferido. À reunião da CM para ratificação”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Caladé, de 04 de julho de 2014, que isentou do pagamento da taxa. 

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 17 de junho de 2014, 

pagamento de taxas devidas para a referida feira a realizar no dia 13 de 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 03 de julho de 2014, que a seguir se 

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

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma junta de freguesia do 

Município de Vagos, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al.f) do nº1 do 

art.º 10 do regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente 

pedido deve ser remetido para a deliberação da Câmara Municipal. À consideração superior.”

ereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de julho de 2014

reunião da CM para ratificação.” ------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereador

, que isentou do pagamento da taxa. ----------------------------------------------

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

ASSOCIAÇÃO - ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO 

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

Requerimento da Perlim Pimpim - Associação, de 1 de julho de 2014, solicitando isenção do 

pagamento de taxas devidas para o evento a realizar nos dias 5 e 6 de julho de 2014;

Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de julho de 2014, que a seguir se transcreve: 

requerente é uma associação cultural. Assim, e porque o evento agora em apreço é de natureza 

a está isenta do pagamento de taxas nos termos da alínea d) 

s do Município de Vagos.”--------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de julho de 2014, 

Deferido. À reunião da CM para ratificação”. ---------------------------

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereador

, que isentou do pagamento da taxa. ----------------------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, de 17 de junho de 2014, 

pagamento de taxas devidas para a referida feira a realizar no dia 13 de 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 03 de julho de 2014, que a seguir se 

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

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma junta de freguesia do 

Município de Vagos, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al.f) do nº1 do 

receitas do Município de Vagos. Mais o presente 

pedido deve ser remetido para a deliberação da Câmara Municipal. À consideração superior.”- 

09 de julho de 2014, que a seguir se 

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

vereadora eng.ª Sara 

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

, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

RATIFICAÇÃO ---------------- 

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

Associação, de 1 de julho de 2014, solicitando isenção do 

nos dias 5 e 6 de julho de 2014; ----------------- 

Parecer do jurista, dr. Pedro Samagaio, de 02 de julho de 2014, que a seguir se transcreve: “A 

Assim, e porque o evento agora em apreço é de natureza 

 do nº 1 do art.º 10º 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de julho de 2014, que a seguir se 

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

vereadora eng.ª Sara 

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



 

 

Deve o GMA – Gabinete de Modernização Administrativa

presente deliberação. -----------------------------------------------------------

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

12 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS 

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de julho 

temporário de fundos disponíveis no montante de 

receitas próprias a receber no

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de julho de 2014; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

condições da informação supra. ----

Deve a DF - Divisão Financeira, 

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

13 – QUIOSQUE – GELADARIA ARTESANAL 

AVERBAMENTO – MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAIA 

SANTOS VALENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento de Jorge Miguel dos Santos Valente, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 13 de junho de 2014; 

• Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 25 de junho de 2014, qu

transcreve: “Ex.mª Srª Vereadora da CMV:

documento agora em apreço afig

agora pretendido”; ----------------------------------------------

• Despacho da senhora v

processo. À Reunião da CM”

A Câmara Municipal deliberou, por

quiosque denominado “Geladaria Artesanal”, na Praia da Vagueira. 

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JULHO 2014 -----------------------------------

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de julho de 2014, sobre a necessidade do aumento 

temporário de fundos disponíveis no montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), por conta das 

receitas próprias a receber nos meses de novembro e dezembro; -------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de julho de 2014; --------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 

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

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

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

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

GELADARIA ARTESANAL – PRAIA DA VAGUEIRA

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAIA – JORGE MIGUEL DOS 

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

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

Requerimento de Jorge Miguel dos Santos Valente, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 13 de junho de 2014; -------------------------------------------------------------------------

Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 25 de junho de 2014, qu

“Ex.mª Srª Vereadora da CMV: Assunto ”Averbamento de quiosques” Analisado o 

documento agora em apreço afigura-se-me que o mesmo é bastante e suficiente para o efeito 

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

Despacho da senhora vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de julho de 2014: 

À Reunião da CM”. -----------------------------------------------------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar o averbamento para nome do requerente, do 

quiosque denominado “Geladaria Artesanal”, na Praia da Vagueira. ---------------------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

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

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

de 2014, sobre a necessidade do aumento 

euros), por conta das 

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

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

disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, 

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

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

e deliberação. ----------- 

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

PRAIA DA VAGUEIRA – PEDIDO DE 

JORGE MIGUEL DOS 

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

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

Requerimento de Jorge Miguel dos Santos Valente, com registo de entrada nesta Câmara 

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

Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 25 de junho de 2014, que a seguir se 

Assunto ”Averbamento de quiosques” Analisado o 

me que o mesmo é bastante e suficiente para o efeito 

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

ho de 2014: “Anexar ao 

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

aprovar o averbamento para nome do requerente, do 

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



 

 

Deve o GMA - Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em 

presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------------

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

14 - TOPONÍMIA – FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA

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

• Requerimento da Junta de Freguesia 

apresentando nomes para três

o Rua da Alegria;

o Travessa da Cabeça das Chaves;

o Rua dos Fiais.

• Informação do técnico superior, eng

• Despacho da senhora V

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

A Câmara Municipal deliberou, por 

Devem os SU – Serviços Urbanos

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

15 – CAMARA MUNICIPAL OLIVEIRA DE BAIRRO 

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

• E – mail da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Municipal em 04 de julho de 2014,

colocação de estrutura

Bairrada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir 

se transcreve: “Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma

públicas, a mesma está isenta do paga

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido

condições de ser deferido, 

consideração superior.”

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidad

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

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

FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA

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

Requerimento da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, de 13 de maio de

apresentando nomes para três ruas da freguesia, todas no Canto de Baixo, a saber: 

Rua da Alegria; 

Travessa da Cabeça das Chaves; 

 

superior, eng.º João Bio, de 01 de julho de 2014; -----------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de julho de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar os nomes das referidas ruas.

Serviços Urbanos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

CAMARA MUNICIPAL OLIVEIRA DE BAIRRO – FIACOBA – ISENÇÃO DE TAXAS

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

da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, com registo de entrada nesta Câmara 

de julho de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas devidas para a 

colocação de estrutura outdoor de divulgação dos eventos Fiacoba e Feira do Cavalo da 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma

s, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al a) do nº1 do art.º 10 do 

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido

condições de ser deferido, devendo ser remetido para deliberação da Câmara Municipal. À 

consideração superior.”--------------------------------------------------------------------------------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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conformidade com o teor da 

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

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

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

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

de Ponte de Vagos e Santa Catarina, de 13 de maio de 2014, 

o de Baixo, a saber: ----------------- 

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

ho de 2014: “À Reunião de 

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

referidas ruas. ---------------------- 

te deliberação. -------- 

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

ISENÇÃO DE TAXAS ----- 

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

com registo de entrada nesta Câmara 

agamento de taxas devidas para a 

Fiacoba e Feira do Cavalo da 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma entidade 

) do nº1 do art.º 10 do 

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido está em 

deliberação da Câmara Municipal. À 

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



 

 

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “ À reunião da CM

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve o GMA - Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em 

presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

16 - HABITAÇÃO SOCIAL –

PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO 

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

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

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

17 – CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retira

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

18 - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AVEIRO 

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

• Requerimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de maio e 01 de julho de 2014, solicitando 

de atividades ao ar livre com crianças, bem como 

• Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: “Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma associação 

religiosa, a mesma está isent

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais

condições de ser deferido,

consideração superior.”----------------------------------

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “À reunião da CM

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014, 

nião da CM, quanto ao pedido de isenção de taxas.” -------------

al deliberou, por unanimidade, isentar do referido pagamento de taxa

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

– ATUALIZAÇÃO DE RENDAS – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO – VENDA DE DOIS APARTAMENTOS DEVOLUTOS 

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS - NEVA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

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

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

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AVEIRO – ISENÇÃO DE TAXAS

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

Requerimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de maio e 01 de julho de 2014, solicitando autorização para a realização 

com crianças, bem como a sua emissão gratuita; --------

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma associação 

religiosa, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al. d) do nº1 do art.º 10 do 

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais, o presente pedido

condições de ser deferido, devendo ser remetido para deliberação da Câmara Municipal. À 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014, 

união da CM, quanto ao pedido de isenção de taxas. ” ------------

deliberou, por unanimidade, isentar o pagamento da referida taxa. 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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de julho de 2014, que a seguir se 

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

taxas. ------------------- 

conformidade com o teor da 

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

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

ABERTURA DE CONCURSO 

VENDA DE DOIS APARTAMENTOS DEVOLUTOS - 

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

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

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------- 

r o presente assunto da ordem do dia. ---------------

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

ISENÇÃO DE TAXAS ---- 

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

Requerimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro, com registo de entrada nesta 

autorização para a realização 

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

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma associação 

a do pagamento de taxas nos termos da al. d) do nº1 do art.º 10 do 

o presente pedido está em 

deliberação da Câmara Municipal. À 

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

eadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

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

taxa. --------------------- 



 

 

Deve o GMA - Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em 

presente deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

19 – FERNANDO GOMES DA SILVA RIBEIRO 

DEFICIÊNCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Requerimento de Fernando Gomes da Silva Ribeiro, de 09 de julho de 2014, solicitando 

autorização para lugar de parqueamento na Rua Manuel Lucas Edifício Vagueira 2 

A Câmara Municipal deliberou, por 

matrícula 92-93-UI , na referida rua

 Devem os SU – Serviços Urbanos, proceder em 

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

20 – ÉPOCA BALNEAR 2014 

ÁREA DA PRAÇA PARRACHO BRANCO 

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

• Regras apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério 

2014, para a ocupação do espaço público na área da Praça Parracho Branco, Praia da Vagueira, 

que a seguir se transcreve

” Considerando o enorme fluxo de utentes que todos os anos, em especial nos meses de julho, 

agosto e setembro, se deslocam à Praia da 

Considerando a necessidade daquela praia ter um forte dinamismo, particularmente em sede de 

divulgação de atividades culturais, artesanais, musicais e gastronómicas, nos referidos 

meses de julho, agosto e setembro;

Considerando que a dinamização 

”leit motiv” para a divulgação e venda dos produtos produzidos no concelho de Vagos, e 

como tal gerará direta e indiretamente um forte incremento da atividade económica neste 

município; 

Considerando que a alínea ff), do número 1, do artigo 33º, do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, prescreve que compete à câmara municipal “ Promover e apoiar o 

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

FERNANDO GOMES DA SILVA RIBEIRO – ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM 

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

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

Requerimento de Fernando Gomes da Silva Ribeiro, de 09 de julho de 2014, solicitando 

autorização para lugar de parqueamento na Rua Manuel Lucas Edifício Vagueira 2 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder um lugar de estacionamento p

, na referida rua e pelo prazo de um ano. ------------------------------------------------------

Serviços Urbanos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

ÉPOCA BALNEAR 2014 – REGRAS PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA 

ÁREA DA PRAÇA PARRACHO BRANCO – PRAIA DA VAGUEIRA -----------------------------------

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

apresentadas pelo senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 julho de 

para a ocupação do espaço público na área da Praça Parracho Branco, Praia da Vagueira, 

nscreve: 

Considerando o enorme fluxo de utentes que todos os anos, em especial nos meses de julho, 

agosto e setembro, se deslocam à Praia da Vagueira; 

Considerando a necessidade daquela praia ter um forte dinamismo, particularmente em sede de 

divulgação de atividades culturais, artesanais, musicais e gastronómicas, nos referidos 

meses de julho, agosto e setembro; 

Considerando que a dinamização do espaço público na área da Praça Parracho Branco será o 

”leit motiv” para a divulgação e venda dos produtos produzidos no concelho de Vagos, e 

como tal gerará direta e indiretamente um forte incremento da atividade económica neste 

que a alínea ff), do número 1, do artigo 33º, do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, prescreve que compete à câmara municipal “ Promover e apoiar o 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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conformidade com o teor da 

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

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

ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM 

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

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

Requerimento de Fernando Gomes da Silva Ribeiro, de 09 de julho de 2014, solicitando 

autorização para lugar de parqueamento na Rua Manuel Lucas Edifício Vagueira 2  3º Dto ;  

ceder um lugar de estacionamento para a viatura com a 

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

te deliberação. --------  

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

REGRAS PARA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA 

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

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

Regalado, de 14 julho de 

para a ocupação do espaço público na área da Praça Parracho Branco, Praia da Vagueira, 

Considerando o enorme fluxo de utentes que todos os anos, em especial nos meses de julho, 

Considerando a necessidade daquela praia ter um forte dinamismo, particularmente em sede de 

divulgação de atividades culturais, artesanais, musicais e gastronómicas, nos referidos 

do espaço público na área da Praça Parracho Branco será o 

”leit motiv” para a divulgação e venda dos produtos produzidos no concelho de Vagos, e 

como tal gerará direta e indiretamente um forte incremento da atividade económica neste 

que a alínea ff), do número 1, do artigo 33º, do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, prescreve que compete à câmara municipal “ Promover e apoiar o 



 

 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal”; 

A câmara municipal fixa as seguintes regras para a ocupação do espaço público na área da Praça 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa

1-      As presentes regras vigoram para o período da época balnear

meses de julho, agosto e setembro;

2-      As atividades abrangidas serão de natureza cultural, artesanal, musical e gastronómica;

3-      Tais atividades serão desenvolvidas em recintos ou módulos, conforme constam do anexo 

a este documento;  

4-      Não é devida qualquer taxa ao município de vagos pela ocupação dos espaços públicos em 

causa;  

5-      A seleção dos exploradores dos espaços será efetuada previamente através de negociação 

direta com todos os interessados e, haven

será feito o rateio e respetiva distribuição pelos referidos três meses;

6-      Os módulos ou quaisquer outros equipamentos serão instalados pela câmara municipal de 

Vagos;  

7-      As despesas de eletricidad

Vagos; 

8-      As atividades só poderão funcionar até às 24,00 horas.

9-      Os intervenientes dos espetáculos musicais ficam obrigados ao cumprimento da Lei Geral 

do Ruído, sob pena da câmara munic

mesmos para a ocupação do respetivo espaço;

10-  É da responsabilidade dos exploradores possuírem os seguros necessários ao exercício da 

respetiva atividade;

11-  Não é permitida a venda de refeições. Porém,

ou outros produtos que não se insiram no conceito de “refeição”, desde que estejam 

devidamente acondicionados e sejam cumpridos todos os requisitos de higiene e 

salubridade;   
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desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

teresse municipal”;  

A câmara municipal fixa as seguintes regras para a ocupação do espaço público na área da Praça 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora: 

As presentes regras vigoram para o período da época balnear 2014, compreendendo os 

meses de julho, agosto e setembro;  

As atividades abrangidas serão de natureza cultural, artesanal, musical e gastronómica;

Tais atividades serão desenvolvidas em recintos ou módulos, conforme constam do anexo 

 

Não é devida qualquer taxa ao município de vagos pela ocupação dos espaços públicos em 

A seleção dos exploradores dos espaços será efetuada previamente através de negociação 

direta com todos os interessados e, havendo mais do que um para um determinado espaço, 

será feito o rateio e respetiva distribuição pelos referidos três meses;  

Os módulos ou quaisquer outros equipamentos serão instalados pela câmara municipal de 

As despesas de eletricidade e água são da responsabilidade da câmara municipal de 

As atividades só poderão funcionar até às 24,00 horas.  

Os intervenientes dos espetáculos musicais ficam obrigados ao cumprimento da Lei Geral 

do Ruído, sob pena da câmara municipal dar por finda a autorização concedida aos 

mesmos para a ocupação do respetivo espaço;  

É da responsabilidade dos exploradores possuírem os seguros necessários ao exercício da 

respetiva atividade;  

Não é permitida a venda de refeições. Porém, é permitida a venda de sandes, petiscos, tapas 

ou outros produtos que não se insiram no conceito de “refeição”, desde que estejam 

devidamente acondicionados e sejam cumpridos todos os requisitos de higiene e 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

A câmara municipal fixa as seguintes regras para a ocupação do espaço público na área da Praça 

2014, compreendendo os 

As atividades abrangidas serão de natureza cultural, artesanal, musical e gastronómica;  

Tais atividades serão desenvolvidas em recintos ou módulos, conforme constam do anexo 

Não é devida qualquer taxa ao município de vagos pela ocupação dos espaços públicos em 

A seleção dos exploradores dos espaços será efetuada previamente através de negociação 

do mais do que um para um determinado espaço, 

Os módulos ou quaisquer outros equipamentos serão instalados pela câmara municipal de 

e e água são da responsabilidade da câmara municipal de 

Os intervenientes dos espetáculos musicais ficam obrigados ao cumprimento da Lei Geral 

ipal dar por finda a autorização concedida aos 

É da responsabilidade dos exploradores possuírem os seguros necessários ao exercício da 

é permitida a venda de sandes, petiscos, tapas 

ou outros produtos que não se insiram no conceito de “refeição”, desde que estejam 

devidamente acondicionados e sejam cumpridos todos os requisitos de higiene e 



 

 

12-  Todos os exploradores dos e

do espaço circundante ao do exercício da respetiva atividade.

13-  Previamente à ocupação dos espaços, será efetuada uma vistoria técnica, que será 

designada pelo Presidente da Câmara.

  Vagos, 14 de julho de 2014.

• Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 14 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve: ”A presente proposta afigura

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de julho de 2014, 

seguir se transcreve: “À reunião da CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por 

Deve o GAP – Gabinete de Apoio à Presidência proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

21 – CENTRO DE RECRUTAMENTO DE VISEU 

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

• E – mail do Centro de Recrutamento de Viseu,

parqueamento de viatura de divulgação do Exército Português no di

• Informação da técnica superior,

se transcreve: “Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requeren

pública, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido está em 

condições de ser deferido, devendo ser remetido par

consideração superior.”

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Calad

transcreve: “ À reunião da CM, quanto ao pedido de isenção de taxas.” 

A Câmara Municipal deliberou, por 

Deve o GMA – Gabinete de Modernização Administrativa

presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Todos os exploradores dos espaços ficam obrigados a procederem, diariamente, à limpeza 

do espaço circundante ao do exercício da respetiva atividade.  

Previamente à ocupação dos espaços, será efetuada uma vistoria técnica, que será 

designada pelo Presidente da Câmara. 

4 de julho de 2014. O Presidente da Câmara Municipal” ------------------------------

Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 14 de julho de 2014, que a seguir se 

A presente proposta afigura-se-me correta do ponto de vista jurídico.” 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de julho de 2014, 

À reunião da CM.” ---------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas regras. ---------------------------------

Gabinete de Apoio à Presidência proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CENTRO DE RECRUTAMENTO DE VISEU – ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------

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

mail do Centro de Recrutamento de Viseu, de 04 de julho de 2014, 

de viatura de divulgação do Exército Português no dia 29de julho; 

Informação da técnica superior, dr.ª Margarita Domingues, de 03 de julho de 2014, que a seguir 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requeren

, a mesma está isenta do pagamento de taxas nos termos da al. a) do nº1 do art.º 10 do 

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido está em 

condições de ser deferido, devendo ser remetido para deliberação da Câmara Municipal. À 

consideração superior.”---------------------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 1 de julho de 2014, 

À reunião da CM, quanto ao pedido de isenção de taxas.” --------------

ra Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o referido pagamento de taxa

Gabinete de Modernização Administrativa, proceder em conformidade com o teor da 

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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spaços ficam obrigados a procederem, diariamente, à limpeza 

Previamente à ocupação dos espaços, será efetuada uma vistoria técnica, que será 

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

Parecer favorável do CUAJ, dr Pedro Samagaio, de 14 de julho de 2014, que a seguir se 

me correta do ponto de vista jurídico.” ----------------- 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 14 de julho de 2014, que a 

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

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

Gabinete de Apoio à Presidência proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

de 04 de julho de 2014, solicitando o 

a 29de julho; ------------------- 

de julho de 2014, que a seguir 

Relativamente ao pedido em causa, e uma vez que o requerente é uma entidade 

a) do nº1 do art.º 10 do 

regulamento de taxas e outras receitas do Município de Vagos. Mais o presente pedido está em 

a deliberação da Câmara Municipal. À 

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

de julho de 2014, que a seguir se 

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

taxas. -------------------- 

r em conformidade com o teor da 

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

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



 

 

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

1 – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA 

DIA-03/2012 – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA 

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

• Auto de Vistoria para efeito

representantes dos donos

entidade executante, dr. José Manuel Correia Parente

• Informação do técnico superior eng. André Nunes, de 08 de julh

Receção Provisória a fim 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro

efetuar-se a receção provisória da obra face ao conteúdo do auto que se anexa

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé,

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: 

• Homologar o Auto de Receção Provisória

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

2 – ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

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

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

• Plano de trabalhos com Ris

Maio de 2014; ------------------------------------------------------------------------

• Parecer da técnica superior

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro de 24 de junho de 2014

aprovar o presente PTRE

condições determinadas pela Coordenação

conhecimento aos interessados (CSO, Fiscalização e Entidade Executante).
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA 

AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------

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

Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória, de 08 de julho de 2014

s de obra, eng. André Miguel Miranda Nunes e pelo representante da 

José Manuel Correia Parente; ------------------------------

mação do técnico superior eng. André Nunes, de 08 de julho de 2014, junta

a fim «de ser submetido a apreciação/deliberação superior.»

P, arq. Pedro Castro, de 10 de julho de 2014, que a seguir se transcreve: 

se a receção provisória da obra face ao conteúdo do auto que se anexa

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014. -------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base no parecer técnico: -----------------------------

Auto de Receção Provisória; -----------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

TERIORES AO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

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

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

Plano de trabalhos com Riscos Especiais apresentado pela empresa António Pimenta, Lda

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

or, engª Gabriela Cabano, de 24 de junho de 2014; --------------------

P, arq. Pedro Castro de 24 de junho de 2014, que a seguir se transcreve: “

RE (“Movimentação de Terras/escavação/valas/modelação

condições determinadas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado 

conhecimento aos interessados (CSO, Fiscalização e Entidade Executante).”; ---------------

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

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCESSO Nº 

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

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

e julho de 2014, subscrita pelos 

e pelo representante da 

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

de 2014, juntando o auto de 

superior.»; ------------------- 

de 2014, que a seguir se transcreve: «Pode 

se a receção provisória da obra face ao conteúdo do auto que se anexa»; -------------------- 

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

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

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

TERIORES AO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – 

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

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

António Pimenta, Lda., de 

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

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

que a seguir se transcreve: “De 

valas/modelação de taludes) nas 

de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado 

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



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé,

transcreve: “Aprovado o presente PT

taludes” nas condições impostas pela CSO. À reunião de CM para ratificar.” 

 A Câmara Municipal deliberou, po

Caladé, que aprova o Plano de Trabalhos com Riscos Especiais. 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformida

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

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

3 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

E05/2013 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGU

OBRA - RATIFICAÇÃO ------------

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

• Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, de 30 de junho

da sr.ª eng.ª Ana Vilão julga pertinente alterar a nomeação da fiscalização e coordenação de 

segurança em obra aprovada pela CMV (reunião pública de 19.02.2014)

referida; ----------------------------

• Despacho da senhora Vere

transcreve: “Aprovada a presente pro

A Câmara Municipal deliberou, por

Coordenação de Segurança em Obra da empreitada Arranjos Exteriores do Cent

Angeão, os engenheiros André Nunes, João Bio

a coordenação de Segurança em Obra.

Deve a Divisão de Equipamentos e

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

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

4 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

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

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

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014

Aprovado o presente PTRE “Movimentação de Terras/escavação/valas/modelação de 

taludes” nas condições impostas pela CSO. À reunião de CM para ratificar.” ------------------------

berou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, 

, que aprova o Plano de Trabalhos com Riscos Especiais. --------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGU

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

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

ção do CDPP, arq. Pedro Castro, de 30 de junho de 2014, a informar que por impedimento 

da sr.ª eng.ª Ana Vilão julga pertinente alterar a nomeação da fiscalização e coordenação de 

segurança em obra aprovada pela CMV (reunião pública de 19.02.2014) 

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

espacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

Aprovada a presente proposta. À reunião de CM para ratificar.” ---------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de Fiscalização e

Segurança em Obra da empreitada Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fon

Angeão, os engenheiros André Nunes, João Bio e o senhor Arcanjo Martins e eng.ª Gabriela Cabano para 

a coordenação de Segurança em Obra. --------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS – ESTACARIA PARA PONTES DE MADEIRA 

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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de julho de 2014, que a seguir se 

Movimentação de Terras/escavação/valas/modelação de 

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

Vereadora, eng.ª Sara 

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

de com o teor da presente 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROC. º 

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

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

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

de 2014, a informar que por impedimento 

da sr.ª eng.ª Ana Vilão julga pertinente alterar a nomeação da fiscalização e coordenação de 

 para a empreitada 

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

adora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de julho de 2014, que a seguir se 

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

para desempenhar as funções de Fiscalização e 

ro Escolar de Fonte de 

e o senhor Arcanjo Martins e eng.ª Gabriela Cabano para 

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

Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – 

ESTACARIA PARA PONTES DE MADEIRA 

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

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



 

 

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 10 julho de 2014, qua a seguir

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

” Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe

1. É presente em anexo a proposta de trabalhos a mais proveniente do

A.PIMENTA,  para fornecimento e aplicação de estacaria em madeira de eucalipto, para 

suporte adicional das pontes de madeira previstas aplicar na empreitada, com um custo 

7.499,80€. 

2. Considerando que:

• Aqueles trabalhos não se encontram previst

• Tornam-se necessários à execução da obra;

• Os mesmos não podem ser separáveis do objecto do contrato, sem inconvenientes para 

o dono de obra;

• As bases do terreno do local em questão foram modificadas face ao projecto original, 

disponibilizado a concurso, em virtude de terem sido introduzidos aterros não 

seleccionados, pelo que é uma situação imprevista;

• Foi consultado o projectista, que produziu o parecer que se encontra em anexo, com 

refª M-447-14, no qual refere

empreiteiro é válida para a obra em causa”

• Estamos perante uma situação de trabalhos a mais, pelo que considero que os mesmos 

podem ser aprovados.

3 Nos termos do disposto no nº2 do artigo 370º do CCP, tendo o contrato sido celebrado na 

sequência de ajuste directo, e o preço atribuído aos trabalhos a mais é inferior ao limite de 

40% do preço contratual (ver mapa de controlo de custos em anexo), considero que pode 

ser ordenada a execução dos trabalhos a mais considerados.

              É o que me cumpre informar.

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 11 de julho de 2014, qua a seguir se transcreve:

    ”Concordo. Deverá a presente proposta de trabalhos a mais ser submetida à aprovação/decisão

da CMV.” -------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng. ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014; que a seguir se 

transcreve: “Aprovo. À reunião da CM para ratificação

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

Caladé que aprova os de trabalhos a mais. 

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 10 julho de 2014, qua a seguir

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

Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

É presente em anexo a proposta de trabalhos a mais proveniente do

A.PIMENTA,  para fornecimento e aplicação de estacaria em madeira de eucalipto, para 

suporte adicional das pontes de madeira previstas aplicar na empreitada, com um custo 

Considerando que: 

Aqueles trabalhos não se encontram previstos no contrato; 

se necessários à execução da obra; 

Os mesmos não podem ser separáveis do objecto do contrato, sem inconvenientes para 

o dono de obra; 

As bases do terreno do local em questão foram modificadas face ao projecto original, 

o a concurso, em virtude de terem sido introduzidos aterros não 

seleccionados, pelo que é uma situação imprevista; 

Foi consultado o projectista, que produziu o parecer que se encontra em anexo, com 

14, no qual refere, “Que a solução de fundações

empreiteiro é válida para a obra em causa”; 

perante uma situação de trabalhos a mais, pelo que considero que os mesmos 

podem ser aprovados. 

Nos termos do disposto no nº2 do artigo 370º do CCP, tendo o contrato sido celebrado na 

quência de ajuste directo, e o preço atribuído aos trabalhos a mais é inferior ao limite de 

40% do preço contratual (ver mapa de controlo de custos em anexo), considero que pode 

ser ordenada a execução dos trabalhos a mais considerados. 

ue me cumpre informar. Á consideração superior.” 

Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 11 de julho de 2014, qua a seguir se transcreve:

”Concordo. Deverá a presente proposta de trabalhos a mais ser submetida à aprovação/decisão

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

Despacho da senhora Vereadora, eng. ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014; que a seguir se 

À reunião da CM para ratificação.” ------------------------------

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

Caladé que aprova os de trabalhos a mais. ----------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 

18 

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 10 julho de 2014, qua a seguir se 

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

É presente em anexo a proposta de trabalhos a mais proveniente do empreiteiro, 

A.PIMENTA,  para fornecimento e aplicação de estacaria em madeira de eucalipto, para 

suporte adicional das pontes de madeira previstas aplicar na empreitada, com um custo 

Os mesmos não podem ser separáveis do objecto do contrato, sem inconvenientes para 

As bases do terreno do local em questão foram modificadas face ao projecto original, 

o a concurso, em virtude de terem sido introduzidos aterros não 

Foi consultado o projectista, que produziu o parecer que se encontra em anexo, com 

“Que a solução de fundações apresentada pelo 

perante uma situação de trabalhos a mais, pelo que considero que os mesmos 

Nos termos do disposto no nº2 do artigo 370º do CCP, tendo o contrato sido celebrado na 

quência de ajuste directo, e o preço atribuído aos trabalhos a mais é inferior ao limite de 

40% do preço contratual (ver mapa de controlo de custos em anexo), considero que pode 

Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 11 de julho de 2014, qua a seguir se transcreve: ------------ 

”Concordo. Deverá a presente proposta de trabalhos a mais ser submetida à aprovação/decisão 

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

Despacho da senhora Vereadora, eng. ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2014; que a seguir se 

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

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

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

Deve a Divisão de Equipamentos e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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



 

 

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

Nada a registar. 

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

Antes do período da intervenção do público foi com a concordância de tod

reunião da Câmara Municipal prevista para o dia 

mesma para o dia 30 de julho de 2014, adquirindo o caráter de extraordinária. 

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

Quando eram 10 horas e 39 minutos, o senhor presidente, dr. Silvério Regalado

reuniões, assumindo a condução dos trabalhos o senhor Vice

Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente 

Presidente da Câmara Municipal

• Estão por limpar as 

• Buracos no passeio sendo necessário calceteiro;

• Necessidade de passadeira;

O senhor Vice-Presidente informou que as 

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Ata n.º 15/2014, de 16 de julho, da Câmara Municipal de Vagos

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

Antes do período da intervenção do público foi com a concordância de todo o executivo que se cancelou a 

prevista para o dia seis de agosto de dois mil e catorze

dia 30 de julho de 2014, adquirindo o caráter de extraordinária. ------------------------------

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

Quando eram 10 horas e 39 minutos, o senhor presidente, dr. Silvério Regalado, ausentou

reuniões, assumindo a condução dos trabalhos o senhor Vice-Presidente, eng.º Jo

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

Câmara Municipal que na entrada da vila de Vagos do lado norte: ----------------------

Estão por limpar as silvas e canas; 

Buracos no passeio sendo necessário calceteiro; 

idade de passadeira; 

Presidente informou que as preocupações manifestadas ficaram registadas. 

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas

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

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

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

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

o o executivo que se cancelou a 

gosto de dois mil e catorze e se antecipou a 

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

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

ausentou-se da sala de 

Presidente, eng.º João Paulo de Sousa 

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

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

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

s, informando o senhor Vice-

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

preocupações manifestadas ficaram registadas. ------------------ 

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

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Carla Manuela Castro 

horas e quarenta e três 

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

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


