
 

 

No dia três de setembro de dois mil e catorze

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

presidência do senhor Presidente da Câmara, 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira

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

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

assistente técnica, Carla Manuela Castro 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal:

• Para dar conhecimento 

Angeão teve uma reunião com o empre

a sua abertura, nomeadamente o leva

momento, passa por instalar 

Vagos (Escola de Carvalha

A senhora Vereadora drª Maria do Céu questionou o seguinte:

• “Se durante 2 meses ninguém foi ao Centro Escolar para verificar o que estava a acontecer 

agora? Não se previa que não se podia abrir?”

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que não, não se podia prever.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2014, de 03 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e três minutos

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal:  

 aos senhores vereadores que relativamente ao Centro Escolar de Fonte de 

Angeão teve uma reunião com o empreiteiro pois surgiram problemas na obra 

a sua abertura, nomeadamente o levantamento do piso nos corredores. A solução alternativa

instalar o pré-escolar na escola de Fonte de Angeão e o 1.º ciclo na Ponte de 

Carvalhais e instalações cedidas pela Betel). 

A senhora Vereadora drª Maria do Céu questionou o seguinte: 

e durante 2 meses ninguém foi ao Centro Escolar para verificar o que estava a acontecer 

agora? Não se previa que não se podia abrir?” 

Câmara Municipal respondeu que não, não se podia prever. 
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minutos, no edifício da 

a Câmara Municipal, sob a 

e com a presença dos 

Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa 

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

. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

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

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

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

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

aos senhores vereadores que relativamente ao Centro Escolar de Fonte de 

na obra que não permitem 

solução alternativa, de 

o 1.º ciclo na Ponte de 

e durante 2 meses ninguém foi ao Centro Escolar para verificar o que estava a acontecer 



 

 

 

O senhor Presidente da Câmara Municipal entregou os relatório

conforme fora solicitado em reunião anterior pela senhora Vereadora drª Maria do Céu.

O senhor Vereador João Domingues

• Sobre os eventos efetuados na Vagueira in

bancada. Deixa a sugestão para a necessidade de uma bancada para os próximos eventos;

• Questionou sobre o assunto da

O senhor Presidente da Câmara Municipal salientou 

quis destacar o mérito da senhora Vereadora da Cultura, Dulcínia Sereno, e toda a equipa que a 

acompanhou, na escolha dos espetáculos. 

A senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé

difícil com o empreiteiro. Os trabalhos são feitos 

preocupação era a parte elétrica e a 

se vistoria da Certiel restando apenas

O senhor Vereador eng.º Mário Martins, quis saber:

• Qual o ponto de situação do Pontão das Azorras?

O senhor Presidente da Câmara Municipa

meio. No final do mês estará pronto.

• Sobre a Estação Elevatória das Mesas? Os custos

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que ficou de ser agendada uma reunião com a 

população sobre esse assunto. 

A senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé respondeu que ronda 

Seguidamente o senhor Vereador eng.º Mário Martins, disse

• Que lhe pareceu que na Feira 

associações; 

• Que ao deslocar-se aos Armazéns da Câmara

derrubado. Questionou um

intenção era de adquirir o terreno do lado.

tem pensado relativamente aos armazéns da Câmara Municipal versus terreno em Santo André?
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O senhor Presidente da Câmara Municipal entregou os relatórios das contas do evento “All St

conforme fora solicitado em reunião anterior pela senhora Vereadora drª Maria do Céu.

dor João Domingues, quis deixar a seguinte nota: 

efetuados na Vagueira informando que perderam um pouco por não existir uma 

eixa a sugestão para a necessidade de uma bancada para os próximos eventos;

Questionou sobre o assunto da Biblioteca; 

a Câmara Municipal salientou na generalidade a qualidade de 

quis destacar o mérito da senhora Vereadora da Cultura, Dulcínia Sereno, e toda a equipa que a 

na escolha dos espetáculos.   

eng.ª Sara Caladé, respondeu sobre a Biblioteca que tem sido um processo muito 

s trabalhos são feitos muito lentamente. A parte que levantava mais 

a parte elétrica e a plataforma elevatória que neste momento estão executada

se vistoria da Certiel restando apenas receber a obra.  

O senhor Vereador eng.º Mário Martins, quis saber: 

Qual o ponto de situação do Pontão das Azorras? 

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que está adjudicado à empresa há mais de um mês e 

estará pronto. 

Sobre a Estação Elevatória das Mesas? Os custos relativamente à mudança?  

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que ficou de ser agendada uma reunião com a 

ra Caladé respondeu que ronda cerca de cem mil euros. 

r eng.º Mário Martins, disse: 

que na Feira à Moda Antiga realizada na Vagueira, participaram poucas 

s Armazéns da Câmara verificou que o muro da divisão s

uestionou um funcionário que o informou que não havia intenção de o erguer

era de adquirir o terreno do lado. Gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal 

tem pensado relativamente aos armazéns da Câmara Municipal versus terreno em Santo André?
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s das contas do evento “All Styles” 

conforme fora solicitado em reunião anterior pela senhora Vereadora drª Maria do Céu. 

o por não existir uma 

eixa a sugestão para a necessidade de uma bancada para os próximos eventos; 

 todos os eventos e, 

quis destacar o mérito da senhora Vereadora da Cultura, Dulcínia Sereno, e toda a equipa que a 

tem sido um processo muito 

A parte que levantava mais 

ão executadas. Aguarda-

judicado à empresa há mais de um mês e 

 

O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que ficou de ser agendada uma reunião com a 

à Moda Antiga realizada na Vagueira, participaram poucas 

divisão sul, continua 

que não havia intenção de o erguer. A 

que a Câmara Municipal 

tem pensado relativamente aos armazéns da Câmara Municipal versus terreno em Santo André? 



 

 

O senhor Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Vagos. Se pretende sab

previsto a reposta é não. Não existe intenção de mover os armazéns para aquele local porque não estamos 

em tempo disso.  

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno, fez saber:

• Que a Filarmónica Vaguense

Velha em Coimbra, numa parec

representada pela sua diretora

Informação, e já recebeu um

os parabéns a esta Filarmónica.

A senhora Vereadora drª Maria do Céu:

• Agradeceu a entrega do 

• Relembra que continua 

• Quer saber qual o prazo na obra Rua dos Alemães em Santa Catarina?

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno,

tendo prazo definido neste momento.

Mais questionou a senhora Vereadora 

• Número exato de motoristas que a Câmara Municipal

• Qual o “feedback” da visita efetuada ao Tribunal de Vagos?

cultural? Julgava ter sido com algum membro do gove

não tenha sido gostaria de ser esclarecida.

O senhor Presidente da Câmara,

antiga Comarca do Baixo Vouga.

responsável, um funcionário judicial,

que é pouco frequentador dos mesmos

instituições públicas do concelho nomeadamente

que a senhora Vereadora deve estar a confundir é que em tempos reuniu 

disponibilizar o nosso tribunal, caso ex

explicado que o tribunal não tinha capacidade.
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Câmara Municipal, respondeu que os terrenos em Santo André são propriedade da 

Câmara Municipal de Vagos. Se pretende saber se existe intenção de fazer o projeto que est

Não existe intenção de mover os armazéns para aquele local porque não estamos 

Sereno, fez saber: 

Que a Filarmónica Vaguense esteve a representar o distrito de Aveiro no Mosteiro 

numa pareceria com o Inatel e a Direção Regional de Cultura do Centro 

la sua diretora, Celeste Amaro. Foi muito enaltecida por dois jornalistas da RTP 

recebeu um pré convite para estar num evento. A senhora Vereadora quis deixar 

arabéns a esta Filarmónica. 

ria do Céu: 

do dossier das despesas do mundial de All Styles; 

 em falta o dossier da Ponte de Vagos, referente aos terrenos do sintético;

saber qual o prazo na obra Rua dos Alemães em Santa Catarina? 

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno, informou que não tem tido pessoal suficiente para fazer nada, não 

o definido neste momento. 

Mais questionou a senhora Vereadora drª Maria do Céu: 

mero exato de motoristas que a Câmara Municipal tem neste momento ao serviço

da visita efetuada ao Tribunal de Vagos? Ou foi uma visita meramente 

Julgava ter sido com algum membro do governo, o sr. Secretário de Estado.

gostaria de ser esclarecida. 

O senhor Presidente da Câmara, informou que fez essa visita acompanhado com o Administrador d

antiga Comarca do Baixo Vouga. Não foi uma visita cultural, senão não teria sido acompanhado por um 

um funcionário judicial, desconhecendo no entanto se se faz muita cultura nos tribunais

pouco frequentador dos mesmos. E aquilo que se passou foi uma visita como 

tituições públicas do concelho nomeadamente finanças, conservatória, notário e ao centro de saúde. 

Vereadora deve estar a confundir é que em tempos reuniu com a senhora

caso existissem valências que pudessem ser transferidos para ali e foi

explicado que o tribunal não tinha capacidade. 
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Santo André são propriedade da 

o projeto que estava para ali 

Não existe intenção de mover os armazéns para aquele local porque não estamos 

no Mosteiro Santa Clara à 

com o Inatel e a Direção Regional de Cultura do Centro 

naltecida por dois jornalistas da RTP 

A senhora Vereadora quis deixar 

, referente aos terrenos do sintético; 

não tem tido pessoal suficiente para fazer nada, não 

tem neste momento ao serviço? 

Ou foi uma visita meramente 

rno, o sr. Secretário de Estado. Caso assim 

visita acompanhado com o Administrador da 

senão não teria sido acompanhado por um 

cultura nos tribunais, já 

passou foi uma visita como fez às outras 

ário e ao centro de saúde. O 

com a senhora Ministra para 

essem ser transferidos para ali e foi-lhe 



 

 

O senhor Presidente referiu ainda que disponibilizou o apoio do Munic

reforçar as valências instaladas no 

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

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

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 10 e 11

texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a 

sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto

1963. ------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, p

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

2 – NORMA DE CONTROLO INTERNO

Presente proposta de Norma de Controlo Interno

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Divisão Financeira proceder em conformida

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesoura

saldo em dinheiro de 280.113,34

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
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referiu ainda que disponibilizou o apoio do Município caso o Minist

instaladas no Tribunal de Vagos. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

ATAS n.ºs 10 e 11, de 7 e 21 de maio de 2014, respetivamente. Uma vez que o 

tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a 

sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 

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

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

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

NORMA DE CONTROLO INTERNO ------------------------------------------------------------------------

Norma de Controlo Interno. -------------------------------------------------------------------

ara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Tesouraria respeitante ao dia 02 de setembro de 2014

280.113,34 € (duzentos e oitenta mil cento e treze euros e trinta e quatro cêntimos

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

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

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

u, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicado
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ípio caso o Ministério decida 

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

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

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

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

, respetivamente. Uma vez que o 

tinha sido previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a 

Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2014, o qual acusa um 

(duzentos e oitenta mil cento e treze euros e trinta e quatro cêntimos). 

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

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

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

xo indicados: ---------------- 



 

 

• - O.P. nº. 2224 – João Cabral Gonçalves e 

pagamento do Auto nº 29 

• - O.P. nº. 2311 – Ferreira Construções, S.A., no valor de 629,39 

Medição de Trabalhos de Sup

Hora”. Fatura nº 365. -----------------------------------------------------------------------------------------

• - O.P. nº. 2312 – Ferreira Construções, S.A., no valor de 25.794,29 

Medição de Revisão de Preços Provisória nº 6 

nº 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Ges

a 27 de agosto e da Unidade Administrat

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

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Nada a registar. 

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

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

Quando eram 11 horas e 45 minutos, a

reuniões. As deliberações que se seguem não contaram

Vereadora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5.1. - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 AUXILIARES DE AÇÃO 

EDUCATIVA. ----------------------------------------------------------

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.  ---------------------------
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João Cabral Gonçalves e Filhos, Lda., no valor de 10.475,60 

pagamento do Auto nº 29 – “Construção Biblioteca Municipal Municipal”. Fatura nº 1/43.

Ferreira Construções, S.A., no valor de 629,39 €, para pagamento do Auto 

Medição de Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões nº 3 – “Centro Escolar Gafanha Boa 

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

Ferreira Construções, S.A., no valor de 25.794,29 €, para pagam

Medição de Revisão de Preços Provisória nº 6 – “Centro Escolar Gafanha Boa Hora”. Fatura 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 24 de julho 

e da Unidade Administrativa e Jurídica, no período de 12 a 28 de agosto

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

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

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

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

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

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

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

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

o eram 11 horas e 45 minutos, a senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé ausentou

reuniões. As deliberações que se seguem não contaram com a participação e votação da

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

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

PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL 

PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 AUXILIARES DE AÇÃO 

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

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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lda., no valor de 10.475,60 €, para 

“Construção Biblioteca Municipal Municipal”. Fatura nº 1/43. ------ 

€, para pagamento do Auto 

“Centro Escolar Gafanha Boa 

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

€, para pagamento do Auto 

“Centro Escolar Gafanha Boa Hora”. Fatura 

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

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

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

o Urbanística, no período de 24 de julho 

iva e Jurídica, no período de 12 a 28 de agosto, ambos de 2014, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ausentou-se da sala de 

e votação da senhora 

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

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

REGIME GERAL – 

PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 AUXILIARES DE AÇÃO 

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

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 Orçamento de 

Estado de 2014, deliberou, por maioria

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

ajuste direto – regime geral 

educativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Os Senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu 

Domingues, declararam o seguinte:

“O sentido deste voto justifica-se por não ter ficado claro para nó

contratação de serviço: 

1. No pedido de parecer prévio vinculativo, no seu artigo 3, que enquadra a legalidade da 

contratação, na alínea a) é referido “que se trata de execução de trabalho não subordinado, 

para o qual se revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público”. 

2. O nosso entendimento do artigo 3, a), é que os contratos de prestação de serviços só possam ser 

celebrados para a execução de trabalho não subordinado, consideran

prestado com autonomia, não se encontrando sujeito à disciplina e à direção do órgão ou 

serviço contratante nem impondo o cumprimento de horário de trabalho.

3. Que o fato de se ter clarificado que será uma empresa de trabalho temporá

serviço, não resolve o nosso entendimento de definição de trabalho não subordinado. 

Entendemos que o que acontece na prática, é exatamente o contrário. As auxiliares vão 

obedecer a ordens de responsáveis do Agrupamento de Escolas de Vagos,

predeterminadas, vão cumprir horário de trabalho. Em nada a empresa fornecedora vai na 

prática definir no dia a dia o que os seus prestadores tem de fazer. Mais, não se afigura claro, 

que em caso de queixas por parte dos pais, imputáve

responsabilidade seja imputável à empresa fornecedora mas sim ao Agrupamento e à CMV.

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

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

maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores 

Pereira Sarabando Marques, e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio favorável para 

 – para aquisição de prestação de serviços de 6 auxiliares de ação 

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

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

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

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

se por não ter ficado claro para nós a efetiva observância da lei nesta 

No pedido de parecer prévio vinculativo, no seu artigo 3, que enquadra a legalidade da 

contratação, na alínea a) é referido “que se trata de execução de trabalho não subordinado, 

revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

O nosso entendimento do artigo 3, a), é que os contratos de prestação de serviços só possam ser 

celebrados para a execução de trabalho não subordinado, considerando como tal aquele que é 

prestado com autonomia, não se encontrando sujeito à disciplina e à direção do órgão ou 

serviço contratante nem impondo o cumprimento de horário de trabalho. 

Que o fato de se ter clarificado que será uma empresa de trabalho temporá

serviço, não resolve o nosso entendimento de definição de trabalho não subordinado. 

Entendemos que o que acontece na prática, é exatamente o contrário. As auxiliares vão 

obedecer a ordens de responsáveis do Agrupamento de Escolas de Vagos, vão cumprir tarefas 

predeterminadas, vão cumprir horário de trabalho. Em nada a empresa fornecedora vai na 

prática definir no dia a dia o que os seus prestadores tem de fazer. Mais, não se afigura claro, 

que em caso de queixas por parte dos pais, imputáveis a algum desses profissionais, que a 

responsabilidade seja imputável à empresa fornecedora mas sim ao Agrupamento e à CMV.

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

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

enhores Vereadores dr.ª Maria do Céu 

dar parecer prévio favorável para o 

6 auxiliares de ação 

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

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

e eng.º João Manuel da Cruz 

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

s a efetiva observância da lei nesta 

No pedido de parecer prévio vinculativo, no seu artigo 3, que enquadra a legalidade da 

contratação, na alínea a) é referido “que se trata de execução de trabalho não subordinado, 

revela inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

O nosso entendimento do artigo 3, a), é que os contratos de prestação de serviços só possam ser 

do como tal aquele que é 

prestado com autonomia, não se encontrando sujeito à disciplina e à direção do órgão ou 

Que o fato de se ter clarificado que será uma empresa de trabalho temporário a fornecer o 

serviço, não resolve o nosso entendimento de definição de trabalho não subordinado. 

Entendemos que o que acontece na prática, é exatamente o contrário. As auxiliares vão 

vão cumprir tarefas 

predeterminadas, vão cumprir horário de trabalho. Em nada a empresa fornecedora vai na 

prática definir no dia a dia o que os seus prestadores tem de fazer. Mais, não se afigura claro, 

is a algum desses profissionais, que a 

responsabilidade seja imputável à empresa fornecedora mas sim ao Agrupamento e à CMV.” --- 

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

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



 

 

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

- PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO GRATIFICADO NO ÂMBITO DO 

EVENTO “VAGOS OPEN AIR 2014” 

Presentes: 

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 26 de agosto de 2014, esclarecendo que no âmbito do 

presente assunto e do parecer prévio, aprovado em reunião desta Câmara Municipal

dia 30 de julho, por lapso no orçamento apresentado pela Guarda Nacional Republicana

Territorial de Vagos), o valor do servi

sete euros e seis cêntimos

cêntimos) como inicialmente 

• Despacho do senhor Vice

A Câmara Municipal, deliberou, por

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

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

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

6.1. COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

PADRE JOÃO MÓNICA DA ROCHA

Presentes: 

• Comunicação do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da 

solicitando «donativo de 2.500,00 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 4 de agosto de 2014: «

Pereira de Moura, para preparar um dossier para remeter à reunião da CM

• Informação do Adjunto, Pereira de Moura, de 25 de agosto de 2014;

• Informação de compromisso n.º 2384

• Despacho do senhor Vice

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

(dois mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Os Senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, declararam o seguinte:

“ Na convicção que os procedimentos

confirmado por quem de direito.

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

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO GRATIFICADO NO ÂMBITO DO 

“VAGOS OPEN AIR 2014” -----------------------------------------------------------------------------

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 26 de agosto de 2014, esclarecendo que no âmbito do 

parecer prévio, aprovado em reunião desta Câmara Municipal

por lapso no orçamento apresentado pela Guarda Nacional Republicana

Territorial de Vagos), o valor do serviço prestado foi de 1.587,06 € (mil quinhentos e oite

sete euros e seis cêntimos) e não o valor de 1.156,08 € (mil cento e cinquenta e seis euros e oito 

como inicialmente autorizado/aprovado; -------------------------------------------------------

Despacho do senhor Vice-Presidente, de 27 de agosto de 2014: «À reunião de Câmara

deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração. ------------------------------------

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

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

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

COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO

PADRE JOÃO MÓNICA DA ROCHA -----------------------------------------------------------------

Comunicação do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação, de 23 de julho de 2014, 

donativo de 2.500,00 €»; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 4 de agosto de 2014: «

Pereira de Moura, para preparar um dossier para remeter à reunião da CM»;

to, Pereira de Moura, de 25 de agosto de 2014; 

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

Despacho do senhor Vice-Presidente, de 26 de agosto de 2014: «À reunião da Câmara

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 

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

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, e eng.º João Manuel da Cruz 

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

“ Na convicção que os procedimentos, no que respeita à atribuição de subsídios

confirmado por quem de direito. “ -------------------------------------------------------------------------------------

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

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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REGIME SIMPLIFICADO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE POLICIAMENTO GRATIFICADO NO ÂMBITO DO 

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 26 de agosto de 2014, esclarecendo que no âmbito do 

parecer prévio, aprovado em reunião desta Câmara Municipal do pretérito 

por lapso no orçamento apresentado pela Guarda Nacional Republicana (Posto 

il quinhentos e oitenta e 

il cento e cinquenta e seis euros e oito 

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

À reunião de Câmara»; --------- 

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

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

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

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

COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – BUSTO DO 

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

Apresentação, de 23 de julho de 2014, 

Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 4 de agosto de 2014: «Ao Adjunto 

»; 

€ (dois mil e quinhentos euros); 

À reunião da Câmara»; 

no valor de 2.500,00 € 

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

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, e eng.º João Manuel da Cruz 

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

no que respeita à atribuição de subsídios, foi respeitado e 

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

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



 

 

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

7 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

MUNICÍPIO DE VAGOS – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO, ASSOCIAÇÃO 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ, CENTRO SOCIAL E 

BEM-ESTAR DE OUCA, CENTRO 

BOA-HORA – IPSS -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Informação do Serviço de Educação 

n.º0019, de 7 de agosto de 2014; 

• Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família na rede 

pública da educação pré

• Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

das atividades de animação e apoio à família na rede pública da 

2014/2015 e autorizar o senhor Presidente da

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

Quando eram 12 horas, o senhor Vereador

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

8 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

MUNICÍPIO DE VAGOS – 

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO, COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA, ASSOCIAÇÃO BETEL 

Presentes: 

• Informação do serviço de Educação 

n.º0022, datada de 7 de agosto de 2014; 

• Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família

componente socioeducativa de prolongamento de horário, para os alunos da educação pré

escolar da Escola Básica

• Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

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

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLO DE PARCERIA 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO, ASSOCIAÇÃO 

DADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ, CENTRO SOCIAL E 

ESTAR DE OUCA, CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA E ASSOCIAÇÃO 

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

do Serviço de Educação da DEDJ – Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 

de 7 de agosto de 2014;  

Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família na rede 

pública da educação pré-escolar – Ano letivo 2014/2015; 

Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «À Reunião da C.M

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria para implementação 

das atividades de animação e apoio à família na rede pública da educação pré-escolar 

2014/2015 e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. ---------------------------------

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

senhor Vereador, eng.ª Mário Martins ausentou-se da sala de reuniões.

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

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – PROTOCOLO DE PARCERIA 

 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO, 

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO, COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA, ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS 

do serviço de Educação da DEDJ – Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 

, datada de 7 de agosto de 2014;  

Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família

componente socioeducativa de prolongamento de horário, para os alunos da educação pré

Escola Básica de Fonte de Angeão – Ano letivo 2014/2015; 

Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «À Reunião da C.M

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

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

PROTOCOLO DE PARCERIA – 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO, ASSOCIAÇÃO 

DADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ, CENTRO SOCIAL E 

SIA DE SOZA E ASSOCIAÇÃO 

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

ação, Desporto e Juventude, 

Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família na rede 

À Reunião da C.M.»; 

aprovar o Protocolo de Parceria para implementação 

escolar – Ano letivo 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

se da sala de reuniões. ----------- 

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

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

PROTOCOLO DE PARCERIA – 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO, 

CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO, COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

PONTE DE VAGOS  

Educação, Desporto e Juventude, 

Protocolo de Parceria para implementação das atividades de animação e apoio à família, 

componente socioeducativa de prolongamento de horário, para os alunos da educação pré-

À Reunião da C.M.»; 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

das atividades de animação e apoio à família 

para os alunos da educação pré-

autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins 

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

9 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ 

SECUNDÁRIA DE VAGOS E A ESCOLA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. JOÃO ROCHA 

ANO LETIVO 2014/2015. ----------------------------

Presentes: 

• Informação do serviço de Educação 

n.º0026, datada de 13 de agosto de 2014; 

• Protocolo de Parceria para o transporte de refeiçõ

Escola dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha 

• Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André para o transporte 

de refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a Escola dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha 

Ano letivo 2014/2015 e autorizar o senhor Presidente da

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

10 – PERLIMPIMPIM – ASSOCIAÇÃO 

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

Presentes: 

• Requerimento da Perlim

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria para implementação 

das atividades de animação e apoio à família componente socioeducativa de prolongamento de horário, 

-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão – Ano 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

, eng.º Mário Martins entrou na sala de reuniões reassumindo as suas funções

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

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO DE 

MUNICÍPIO DE VAGOS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ – TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ENTRE A ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE VAGOS E A ESCOLA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. JOÃO ROCHA 

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

do serviço de Educação da DEDJ – Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 

de agosto de 2014;  

olo de Parceria para o transporte de refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a 

Escola dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha – Pai – Ano letivo 2014/2015; 

Despacho do senhor Presidente de 14 de agosto de 2014: «À Reunião da C.M

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria a outorgar entre o 

Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André para o transporte 

de refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a Escola dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha 

15 e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

ASSOCIAÇÃO – CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

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

Requerimento da PerlimPimpim - Associação, de 12 de agosto de 2014; ------------

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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, aprovar o Protocolo de Parceria para implementação 

componente socioeducativa de prolongamento de horário, 

Ano letivo 2014/2015 e 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

assumindo as suas funções. ---------- 

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

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

PROTOCOLO DE 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ENTRE A ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE VAGOS E A ESCOLA DOS 2.º E 3.º CICLOS DR. JOÃO ROCHA – PAI – 

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

Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 

es entre a Escola Secundária de Vagos e a 

À Reunião da C.M.»; 

o de Parceria a outorgar entre o 

Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André para o transporte 

de refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a Escola dos 2.º e 3.º Ciclos dr. João Rocha – Pai – 

-lo. ------------------- 

Deve o Serviço de Educação da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

CONCESSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 

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

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



 

 

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “Deferido, atendendo à informação técnica. À reunião da CM p/ ratificar.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Caladé, de 22 de agosto de 2014 

Deve a UAJ – Unidade Administrativa e Jurídica

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

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

11 – DIRIGENTES – CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 

CONCURSAIS - COMPOSIÇÃO DOS JÚRIS

A Câmara Municipal deliberou, por

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

12 – MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES 

FORNECIMENTO DE MATERIAI

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

Deve o Gabinete de Apoio à Presidência

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

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

Nada a registar. 

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

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

1 – ASSOCIAÇÃO BOA-HORA 

PROC.º N.º 179/06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento da Associação Boa Hora

do pagamento das taxas referentes ao processo

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade que a seguir se transcreve: «

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de agosto de 2014, 

, atendendo à informação técnica. À reunião da CM p/ ratificar.

ra Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereador

e 22 de agosto de 2014 -----------------------------------------------------------------

Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA - PROCEDIMENTOS 

COMPOSIÇÃO DOS JÚRIS -------------------------------------------------------------------

l deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia

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

MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES – SALGUEIRO – CONSTRUÇÃO DE MURO 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ------------------------------------------------------------------------------

ra Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

HORA – ESTRADA DA FLORESTA – GAFANHA DA BOA HORA 

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

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

Requerimento da Associação Boa Hora, datado de 18 de julho de 2014, solicitando « 

do pagamento das taxas referentes ao processo»; --------------------------------------------------------

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade que a seguir se transcreve: « Sr. Presidente da C.M. 

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

, atendendo à informação técnica. À reunião da CM p/ ratificar.” ---------- 

vereadora eng.ª Sara 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PROCEDIMENTOS 

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

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

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

CONSTRUÇÃO DE MURO -

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

para esclarecimentos 

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

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

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

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

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

GAFANHA DA BOA HORA – 

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

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

, datado de 18 de julho de 2014, solicitando « a isenção 

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

Sr. Presidente da C.M.  



 

 

A Associação da Boa-Hora IPSS 

a isenção do pagamento das taxas referentes ao licenciamento. Nos termos do n.º 1 alínea e) e 

do n.º 3 do art. 10.º, do R

Vagos, publicado através da Declaração de retificação n.º 870/2013, no DR n.º 153, 2.

isenção deverá ser concedida por deliberação da C.M. À consideração superior

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de agosto de 2014: «

C.M.»; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

(mil trezentos e noventa e oito euros e oitenta e quatro cêntimos). 

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

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

2 – CARLOS XAVIER MARTINS CÉU 

PRÉVIA - PROC.º N.º 5/14 ---------------------------------

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

• Requerimento n.º 5377/14, 

«informação prévia para a construção de uma moradia unifamiliar

• Parecer do Técnico Superior, 

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

« No que respeita a este processo tenho a infor

1 – O presente pedido de Informação Prévia deverá ser instruído com o registo da CRP do 

terreno. 

2 – Caso o requerente não seja

pretensão apresentada.

3 – O terreno em causa

não confina com via pública infraestruturada, não sendo viável a pretensão.

4 – A edificação no terreno só será viável nas seguintes condições:

• A concretização de um caminho público infraestruturado desde a Rua do Parque de 

Campismo até ao terreno.

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Hora IPSS – Inst Particular de Solidariedade Social solicitou em 18/7/14 

pagamento das taxas referentes ao licenciamento. Nos termos do n.º 1 alínea e) e 

10.º, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de 

Vagos, publicado através da Declaração de retificação n.º 870/2013, no DR n.º 153, 2.

isenção deverá ser concedida por deliberação da C.M. À consideração superior

Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de agosto de 2014: «

berou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas no valor de 1.398,84 

(mil trezentos e noventa e oito euros e oitenta e quatro cêntimos). --------------------------------------

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

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

CARLOS XAVIER MARTINS CÉU – PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

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

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

n.º 5377/14, de Carlos Xavier Martins Céu, de 23 de junho de 2014, solicitando 

informação prévia para a construção de uma moradia unifamiliar»; --------------------------------

Parecer do Técnico Superior, Arq.º Manuel Tavares, de 18 de agosto de 2014, que a seguir se 

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

ta a este processo tenho a informar: 

O presente pedido de Informação Prévia deverá ser instruído com o registo da CRP do 

Caso o requerente não seja o proprietário, deverá dar-se conhecimento ao mesmo da 

pretensão apresentada. 

O terreno em causa situa-se totalmente em Espaço Urbanizado de Nível II. No entanto, 

não confina com via pública infraestruturada, não sendo viável a pretensão.

ação no terreno só será viável nas seguintes condições: 

A concretização de um caminho público infraestruturado desde a Rua do Parque de 

Campismo até ao terreno. 

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Inst Particular de Solidariedade Social solicitou em 18/7/14 

pagamento das taxas referentes ao licenciamento. Nos termos do n.º 1 alínea e) e 

eceitas do Município de 

Vagos, publicado através da Declaração de retificação n.º 870/2013, no DR n.º 153, 2.ª série, a 

isenção deverá ser concedida por deliberação da C.M. À consideração superior.»; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 1 de agosto de 2014: «À reunião da 

axas no valor de 1.398,84 € 

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

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

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

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

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

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

de 2014, solicitando 

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

avares, de 18 de agosto de 2014, que a seguir se 

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

O presente pedido de Informação Prévia deverá ser instruído com o registo da CRP do 

se conhecimento ao mesmo da 

rbanizado de Nível II. No entanto, 

não confina com via pública infraestruturada, não sendo viável a pretensão. 

A concretização de um caminho público infraestruturado desde a Rua do Parque de 



 

 

• Caso o caminho referido não tenha continuidade, para além do terreno, deverá ser 

criada uma zon

• A habitação não deverá exceder dois pisos acima da cota de soleira, devendo 

cumprir restantes parâmetros de edificabilidade previstos no PDM e RMUE. Será de 

referir que a alteração resultante da necessári

infraestruturado e alargamento da via poderá implicar uma mancha de implantação 

diferente da agora prevista. Á consideração superior.»

• Despacho da senhora Vereadora

C.M.»; 

A Câmara Municipal deliberou, por 

mesma pode ser revista por forma a ser viável, de acordo com o parecer técnico supra

Deve a DGU proceder em conformidade com o teor da

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimi

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

 

Ata n.º 18/2014, de 03 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Caso o caminho referido não tenha continuidade, para além do terreno, deverá ser 

criada uma zona de cul-de-sac, para inversão da marcha automóvel.

A habitação não deverá exceder dois pisos acima da cota de soleira, devendo 

cumprir restantes parâmetros de edificabilidade previstos no PDM e RMUE. Será de 

referir que a alteração resultante da necessária criação de um caminho 

infraestruturado e alargamento da via poderá implicar uma mancha de implantação 

diferente da agora prevista. Á consideração superior.» 

da senhora Vereadora, Eng.ª Sara Caladé, de 26 de agosto de 2014: «

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão, indicando os termos em que a 

mesma pode ser revista por forma a ser viável, de acordo com o parecer técnico supra. 

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

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

etembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às treze horas.

o, da Câmara Municipal de Vagos 
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Caso o caminho referido não tenha continuidade, para além do terreno, deverá ser 

sac, para inversão da marcha automóvel. 

A habitação não deverá exceder dois pisos acima da cota de soleira, devendo 

cumprir restantes parâmetros de edificabilidade previstos no PDM e RMUE. Será de 

a criação de um caminho 

infraestruturado e alargamento da via poderá implicar uma mancha de implantação 

de agosto de 2014: «À Reunião da 

indeferir a pretensão, indicando os termos em que a 

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

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

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

dade, 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 

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


