
 

 

No dia dezassete de setembro 

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

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

Regalado e com a presença dos senhores Vereadores

eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia 

Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior

Secretariou a reunião a senhora a

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

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

• O senhor Vereador, eng.º

14/2014, de 02 de julho

falou-se que poderia haver uma solução difer

imagens apresentadas no 

estaleiro verificava-se a existência de 

pergunta que se faz é se estes muros f

O senhor Presidente da Câmara disse

Segundo informação os muros tinham sido licen

pode ceder relativamente ao interesse público. Se houver uma solução que não ponha em causa o 

interesse público, que é a estrada ter no mínimo 8 metros

resolver o assunto. -------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu alguns comentários sobre este assunto. 

----------------------------------------------------------------------------
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 19/2014, de 17 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

 de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e cinco

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

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

e com a presença dos senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 

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

ra assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

, eng.º João Domingues, para tentar clarificar o que está 

14/2014, de 02 de julho, relativamente ao muro na Rua 25 de abril, na Vigia

que poderia haver uma solução diferente daquela que ficou registada em ata. Em 

imagens apresentadas no “street view” da Google de 2010, e que fotografava a obra ainda em 

se a existência de muros que não eram de adobe mas sim de blocos. A 

pergunta que se faz é se estes muros foram licenciados, tinham que ser ou não licenciados?

da Câmara disse: ---------------------------------------------------------------------------------

os muros tinham sido licenciados. Neste caso em particular a Câmara Municipal não 

ceder relativamente ao interesse público. Se houver uma solução que não ponha em causa o 

, que é a estrada ter no mínimo 8 metros, pode considerar-se, em conjunto

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu alguns comentários sobre este assunto. 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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trinta e cinco minutos, no 

, em sessão pública, 

dr. Silvério Rodrigues 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 

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. 

Sarabando Salvador. -------- 

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

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

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

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

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

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

 registado na Ata nº 

relativamente ao muro na Rua 25 de abril, na Vigia. Informalmente 

aquela que ficou registada em ata. Em 

e que fotografava a obra ainda em 

ram de adobe mas sim de blocos. A 

oram licenciados, tinham que ser ou não licenciados? 

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

os. Neste caso em particular a Câmara Municipal não 

ceder relativamente ao interesse público. Se houver uma solução que não ponha em causa o 

, em conjunto, essa solução e 

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, também teceu alguns comentários sobre este assunto. ------------- 

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



 

 

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior

Municipal mande atempadamente,

estudo da mesma. --------------------------------------------------------------------

 O senhor Presidente da Câmara

procura sempre cumprir a Lei. ----------------------

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

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

Centro Escolar de Fonte de Angeão. 

levantado mas também com os acessos que não estão concluídos e com um inúmero de coisas 

que do seu ponto de vista revelam que o Centro Escolar

abertura do ano escolar. Isto revela que de facto esta Câmara tem pouco respeito pelas pessoas 

do sul do concelho. “Designadamente

o  “Se o acesso desde o po

material, e que após chuvas 

lama”; -------------------------------------------------------------------------------------------------

o “Os resguardos à vala que não estão executados e que do seu ponto de vista oferece 

muito perigo e saber porque já não está lá o estaleiro

o “Existe um pontão de acesso a uma rua que vai para Covão do Lobo. O pontão tem 

sinais de ser muito utilizado, não tendo proteção nem resguardos laterais.

falar da proteção às crianças

O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões, referindo que relativamente 

esta bastante degradado, depois das obras. V

caminho rural não havendo intenção de o 

Às restantes questões o senhor Presidente referiu que este p

concurso, bastante elogiado, publicitado, com pa

Fonte de Angeão, ganhou o arquite

pela Câmara Municipal e remetidos a 

entidades têm capacidade para ver aquilo que são as 

Obviamente foram detetadas em obra algumas c

resguardos. Já foram dadas indicações aos serviços operacionais para lá serem colocadas umas guardas 

para proteção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O nosso timing para a abertura do centro escolar é o dia 06 de outubro. 
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O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para pedir mais uma vez que a 

atempadamente, a documentação das reuniões, uma vez qu

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

O senhor Presidente da Câmara informou que nem sempre é fácil fazer esse exercício, mas que

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

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para pedir alguns esclarecimentos sobre o 

Centro Escolar de Fonte de Angeão. Em visita ao mesmo não só foi confrontada com o taco 

levantado mas também com os acessos que não estão concluídos e com um inúmero de coisas 

que do seu ponto de vista revelam que o Centro Escolar não estava de facto apto 

abertura do ano escolar. Isto revela que de facto esta Câmara tem pouco respeito pelas pessoas 

Designadamente, eu pergunto ao senhor Presidente”: ------------------------

e o acesso desde o portão principal até à entrada da escola vai ficar naquele 

e que após chuvas resulta aquilo que já se previa, que é ficar tudo cheio de 

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

guardos à vala que não estão executados e que do seu ponto de vista oferece 

muito perigo e saber porque já não está lá o estaleiro”; --------------------------------------

Existe um pontão de acesso a uma rua que vai para Covão do Lobo. O pontão tem 

s de ser muito utilizado, não tendo proteção nem resguardos laterais.

falar da proteção às crianças”. ------------------------------------------------

O senhor Presidente da Câmara respondeu às questões, referindo que relativamente ao 

, depois das obras. Vai ser requalificado mas de facto é um pontão de acesso a um 

caminho rural não havendo intenção de o transformar numa rua ou caminho municipal. 

Às restantes questões o senhor Presidente referiu que este projeto è de 2008 sensivelmente. F

concurso, bastante elogiado, publicitado, com participação da ordem dos arquitetos e no caso concre

nte de Angeão, ganhou o arquiteto Miguel Marcelino. Fez os projetos e todos eles foram aprovados 

e remetidos a todas as restantes entidades, partindo do princípio que todas essas 

entidades têm capacidade para ver aquilo que são as necessidades e perigos de uma obra daquelas. 

em obra algumas coisas que não estavam previstas, 

resguardos. Já foram dadas indicações aos serviços operacionais para lá serem colocadas umas guardas 

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

O nosso timing para a abertura do centro escolar é o dia 06 de outubro. -----------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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mais uma vez que a Câmara 

, uma vez que torna-se difícil o 

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

xercício, mas que se 

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

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

s esclarecimentos sobre o 

Em visita ao mesmo não só foi confrontada com o taco 

levantado mas também com os acessos que não estão concluídos e com um inúmero de coisas 

estava de facto apto no dia da 

abertura do ano escolar. Isto revela que de facto esta Câmara tem pouco respeito pelas pessoas 

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

entrada da escola vai ficar naquele 

que é ficar tudo cheio de 

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

guardos à vala que não estão executados e que do seu ponto de vista oferece 

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

Existe um pontão de acesso a uma rua que vai para Covão do Lobo. O pontão tem 

s de ser muito utilizado, não tendo proteção nem resguardos laterais. Estamos a 

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

ao pontão, o mesmo 

ai ser requalificado mas de facto é um pontão de acesso a um 

numa rua ou caminho municipal. ---------------------- 

rojeto è de 2008 sensivelmente. Foi feito 

tos e no caso concreto de 

les foram aprovados 

ntes entidades, partindo do princípio que todas essas 

perigos de uma obra daquelas. 

oisas que não estavam previstas, nomeadamente os 

resguardos. Já foram dadas indicações aos serviços operacionais para lá serem colocadas umas guardas 

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

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



 

 

A senhora Vereadora, eng.ª Sara 

guardas e tomar nota das situações que tenham que ser corrigidas mas intervindo só após

empreitada dos arranjos exteriores do centro escolar. 

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, solicitou ainda, que lhe fossem fornecidos os 

valores globais pagos por este executivo

“O Ponto”, entre subsídios e pagamentos de serviços que tenham sido prestados. 

O senhor Presidente da Câmara informou que não havia

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

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

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 12

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os 

membros da Câmara Municipal foi a sua leitura 

n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 

saldo em dinheiro de 419.988,52 

cinquenta e dois cêntimos). ------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

29 de agosto a 11 de setembro e da
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A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, referiu ainda que os serviços operacionais irão colocar as 

guardas e tomar nota das situações que tenham que ser corrigidas mas intervindo só após

empreitada dos arranjos exteriores do centro escolar. -----------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, solicitou ainda, que lhe fossem fornecidos os 

valores globais pagos por este executivo, durante este ano, à “Rádio Voz de Vagos” e ao Jornal 

“O Ponto”, entre subsídios e pagamentos de serviços que tenham sido prestados. 

da Câmara informou que não havia inconveniente em facultar o solicitado. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

ATAS n.ºs 12, 13 e 14, de 4 e 18 de junho e 2 de julho 

respetivamente. Uma vez que o 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

n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Tesouraria respeitante ao dia 16 de setembro de 2014

419.988,52 € (quatrocentos e dezanove mil, novecentos e oitenta e oito 

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

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

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

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

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

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

MPETÊNCIAS -------------------------------------------------------------

ados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ

e da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 28 de agosto

, da Câmara Municipal de Vagos 
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que os serviços operacionais irão colocar as 

guardas e tomar nota das situações que tenham que ser corrigidas mas intervindo só após conclusão da 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, solicitou ainda, que lhe fossem fornecidos os 

à “Rádio Voz de Vagos” e ao Jornal 

“O Ponto”, entre subsídios e pagamentos de serviços que tenham sido prestados. ------------------- 

inconveniente em facultar o solicitado. ------------ 

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

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

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

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

e 2 de julho de 2014, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os 

dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

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

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

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

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

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

de 2014, o qual acusa um 

novecentos e oitenta e oito euros e 

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 

28 de agosto a 11 de 



 

 

setembro, ambos do ano 2014, 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO 

4.1 ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:

 “1ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

NOTA EXPLICATIVA

ORÇAMENTO 

A primeira revisão ao Orçamento que agora se 

aumentos como nas diminuições, não alterando portanto o seu valor global. O aumento 

proposto incide nas despesas correntes pelo montante de 305.000,00 

pelo montante de 492.500,00

O reforço das rubricas de despesa corrente diz respeito aos compromissos necessários assumir 

até final do ano, principalmente relativos a encargos com instalações, transferências para as 

freguesias no âmbito dos protocolos de delegação de competências e juros

já pagas em anos anteriores.

O reforço das rubricas de despesas de capital resulta da inscrição de novos projetos no Plano 

Plurianual de Investimentos.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A inscrição de novos projetos no valor global de 

necessários ao plano de investimentos.”

• Proposta de revisão ao orçamento da despesa

• Proposta de revisão ao plano de investimentos;

• Despacho do senhor Presidente da Câ

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª Maria d

da Cruz Domingues, propor à Assembleia Municipal, a aprovação 

Plurianual de Investimentos 

membros da Câmara Municipal aqui presentes, e que 

todos os efeitos legais e de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto

1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e 
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, ambos do ano 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

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

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

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2014 – 1º REVISÃO

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

r. Nuno André, de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:

1ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos – 2014 

NOTA EXPLICATIVA 

A primeira revisão ao Orçamento que agora se apresenta importa em 797.500,00 

aumentos como nas diminuições, não alterando portanto o seu valor global. O aumento 

proposto incide nas despesas correntes pelo montante de 305.000,00 € e nas despesas de capi

pelo montante de 492.500,00€. 

eforço das rubricas de despesa corrente diz respeito aos compromissos necessários assumir 

até final do ano, principalmente relativos a encargos com instalações, transferências para as 

freguesias no âmbito dos protocolos de delegação de competências e juros cobrados de faturas 

já pagas em anos anteriores. 

O reforço das rubricas de despesas de capital resulta da inscrição de novos projetos no Plano 

Plurianual de Investimentos. 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

A inscrição de novos projetos no valor global de 492.500,00 € reflete a necessidade de ajustes 

necessários ao plano de investimentos.”; ------------------------------------------------------------------------

Proposta de revisão ao orçamento da despesa; ---------------------------------------------------

ão ao plano de investimentos; -----------------------------------------------------------

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

Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 25º, ex-vi, alínea c), do nº1, do artigo 33,

setembro, a Câmara Municipal, deliberou, por maioria,

abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João 

Assembleia Municipal, a aprovação da 1ª revisão ao Orçamento

 de 2014, documento que, depois de rubricado/assinado por todos os 

Municipal aqui presentes, e que aqui se dá como inteiramente reproduzido para

de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de novembro

Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente 

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

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

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

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

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

1º REVISÃO ------- 

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

r. Nuno André, de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----------- 

apresenta importa em 797.500,00 € tanto nos 

aumentos como nas diminuições, não alterando portanto o seu valor global. O aumento 

€ e nas despesas de capital 

eforço das rubricas de despesa corrente diz respeito aos compromissos necessários assumir 

até final do ano, principalmente relativos a encargos com instalações, transferências para as 

cobrados de faturas 

O reforço das rubricas de despesas de capital resulta da inscrição de novos projetos no Plano 

€ reflete a necessidade de ajustes 

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

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

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

“À Reunião da C.M”. ------ 

, alínea c), do nº1, do artigo 33, do anexo I 

, com dois votos de 

Marques e eng.º João Manuel 

1ª revisão ao Orçamento e Plano 

, documento que, depois de rubricado/assinado por todos os 

como inteiramente reproduzido para 

Lei nº 45362, de 21 de novembro de 

Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da presente 

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

, declararam o seguinte: ----- 



 

 

“A dotação para os encargos com instalações tem vindo a ser diminuída e voltou a ser reforçada em 

110.000€; no balanço entre despesas correntes e despesas de capital obtém

aumento temporário do passivo em 305.000

previstos para as IPSS não estão registados. Independentemente de os acordos assinados com as IPSSs 

estarem a ser cumpridos, e esta verba n

que o orçamento é um documento público, e como tal os órgãos dirigentes das referidas organizações, 

criaram legitimamente a expectativa de que no fim do ano podiam ter uma prenda de Natal, 

materializada no pagamento em avanço de parte dos planos dos acordos existentes.

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

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

4.2. ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO NºS 8,

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

delegadas aprovou as 8ª, 9ª, 10ª e 11ª alterações

A Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

4.3. ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NºS

O senhor Presidente da Câmara Municipal 

delegadas aprovou as 7ª, 8ª e 9ªs 

A Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. PARECER PREVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

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

Santos Martins Júnior, dar parecer pré

de serviço de assessoria na área de serviço social

Apresentaram declaração de voto os
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dotação para os encargos com instalações tem vindo a ser diminuída e voltou a ser reforçada em 

€; no balanço entre despesas correntes e despesas de capital obtém-se o equilíbrio à custa do 

aumento temporário do passivo em 305.000€, que na realidade são 105.000€ porque os 200.000€ 

previstos para as IPSS não estão registados. Independentemente de os acordos assinados com as IPSSs 

estarem a ser cumpridos, e esta verba não ser precisa para honrar esses acordos, não devemos esquecer 

que o orçamento é um documento público, e como tal os órgãos dirigentes das referidas organizações, 

criaram legitimamente a expectativa de que no fim do ano podiam ter uma prenda de Natal, 

rializada no pagamento em avanço de parte dos planos dos acordos existentes.”. 

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

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

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO NºS 8, 9, 10 e 11 ------------------------------

Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

10ª e 11ª alterações ao orçamento da despesa. -------------------------------------

tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------

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

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

ALTERAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NºS 7, 8 e 9

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

8ª e 9ªs alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos

tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------

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

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

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

PARECER PREVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL

do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

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

A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisi

, deliberou, por maioria, com três votos contra, dos senhores Vereadores, 

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

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

assessoria na área de serviço social. ----------------------------------------------------------------

Apresentaram declaração de voto os senhores Vereadores: --------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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dotação para os encargos com instalações tem vindo a ser diminuída e voltou a ser reforçada em 

o equilíbrio à custa do 

€ porque os 200.000€ 

previstos para as IPSS não estão registados. Independentemente de os acordos assinados com as IPSSs 

ão ser precisa para honrar esses acordos, não devemos esquecer 

que o orçamento é um documento público, e como tal os órgãos dirigentes das referidas organizações, 

criaram legitimamente a expectativa de que no fim do ano podiam ter uma prenda de Natal, 

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

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

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

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

Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

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

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

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

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

7, 8 e 9 ----------------- 

informou que, no uso das competências que lhe foram 

s) do corrente ano.  

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

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

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

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

REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL ------------------- 

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 

maioria, com três votos contra, dos senhores Vereadores, 

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

regime geral para aquisição 

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

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



 

 

• Dr.ª Maria do Céu Marques

“ Existindo já uma pessoa colocada ao abrigo do concurso 

desta vaga, e que segundo consta virá até final de 2014, não fará sentido celebrar um contrato 

por mais de 6 meses com a técnica que nos últimos 8 anos tem vindo a ser sucessivamente 

contratada; 2 meses são suficientes para passagem

recursos humanos existentes na área.

Como a proposta manteve a intenção de um contrato de 12 meses, alicerçada após debate, em 

razões de carga de trabalho que justificam não uma mas duas técnicas, não nos tendo sido

fornecida informação válida, na nossa opinião, que valide inequivocamente a pretensão da 

maioria, demarcámo-nos deste parecer prévio.

Informação válida para nós, teria que ser baseada em indicadores, ie, nº de casos por técnica e 

respetiva comparação com 

• Eng.º Mário Martins Júnior: 

“Voto contra a aquisição do serviço de assessoria na área de serviço socia

entendimento que a Câmara Municipal não tem necessidade desta aquisição, até porque vai ter 

à sua disposição antes do fim do ano, outra técnica de serviço social em resultado de concurso 

público. Tomo esta decisão também convicto de que a nã

afetará a qualidade de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal e em particular o da 

CPCJ e desenvolvimento dos respetivos processos. Finalmente lamentar que um concurso 

público para preencher um lugar no quadro se 

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

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

6 – SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------

6.1. JAMUNAS – ASSOCIAÇÃO 

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

• Ficha de inscrição e revalidação

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

r.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues: ------------------------------

Existindo já uma pessoa colocada ao abrigo do concurso público aberto para provimento 

desta vaga, e que segundo consta virá até final de 2014, não fará sentido celebrar um contrato 

por mais de 6 meses com a técnica que nos últimos 8 anos tem vindo a ser sucessivamente 

contratada; 2 meses são suficientes para passagem de testemunho em conjunto com os outros 

recursos humanos existentes na área. 

Como a proposta manteve a intenção de um contrato de 12 meses, alicerçada após debate, em 

razões de carga de trabalho que justificam não uma mas duas técnicas, não nos tendo sido

fornecida informação válida, na nossa opinião, que valide inequivocamente a pretensão da 

nos deste parecer prévio. 

Informação válida para nós, teria que ser baseada em indicadores, ie, nº de casos por técnica e 

respetiva comparação com as práticas de referencia nesta área (benchmarking)”

Eng.º Mário Martins Júnior: ------------------------------------------------------------

“Voto contra a aquisição do serviço de assessoria na área de serviço socia

entendimento que a Câmara Municipal não tem necessidade desta aquisição, até porque vai ter 

à sua disposição antes do fim do ano, outra técnica de serviço social em resultado de concurso 

público. Tomo esta decisão também convicto de que a não aquisição deste serviço, em nada 

afetará a qualidade de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal e em particular o da 

CPCJ e desenvolvimento dos respetivos processos. Finalmente lamentar que um concurso 

público para preencher um lugar no quadro se tenha arrastado por mais de quatro anos.”

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

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

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

ASSOCIAÇÃO – SOZA ------------------------------------------------------------------------

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

de inscrição e revalidação, de 31 de março de 2014; ----------------------------------------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

Relatório do setor da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

de compromisso n.º 3602, no valor de 500,00 €; --------------------------------

Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 05 de agosto de 2014. --------------

u, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 500,00 

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

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

aberto para provimento 

desta vaga, e que segundo consta virá até final de 2014, não fará sentido celebrar um contrato 

por mais de 6 meses com a técnica que nos últimos 8 anos tem vindo a ser sucessivamente 

de testemunho em conjunto com os outros 

Como a proposta manteve a intenção de um contrato de 12 meses, alicerçada após debate, em 

razões de carga de trabalho que justificam não uma mas duas técnicas, não nos tendo sido 

fornecida informação válida, na nossa opinião, que valide inequivocamente a pretensão da 

Informação válida para nós, teria que ser baseada em indicadores, ie, nº de casos por técnica e 

as práticas de referencia nesta área (benchmarking)”. ----------------- 

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

“Voto contra a aquisição do serviço de assessoria na área de serviço social, por ser meu 

entendimento que a Câmara Municipal não tem necessidade desta aquisição, até porque vai ter 

à sua disposição antes do fim do ano, outra técnica de serviço social em resultado de concurso 

o aquisição deste serviço, em nada 

afetará a qualidade de funcionamento dos serviços da Câmara Municipal e em particular o da 

CPCJ e desenvolvimento dos respetivos processos. Finalmente lamentar que um concurso 

tenha arrastado por mais de quatro anos.”. ------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500,00 € (quinhentos 

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



 

 

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

que foram cumpridas e validadas

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o 

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

6.2. ORFEÃO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------

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

• Comunicação do Orfeão de Vagos, 

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso n.º 3604, no 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu 

que foram cumpridas e validadas

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

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

6.3. GRUPO CORAL POLIFÓNICO SANTA CECÍLIA 

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

• Comunicação do Grupo Coral Santa Cecília,

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso n.º 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

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

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

6.4. RANCHO FOLCLORICO 

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

• Ficha de inscrição e revalidação

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

r.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

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

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

do Orfeão de Vagos, de 31 de março de 2014; -------------------------------------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

Relatório do setor da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3604, no valor de 3.000,00 €; -----------------------------

Vereadora Dulcínia Sereno, de 06 de junho de 2014. ------------

deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.000,00 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

GRUPO CORAL POLIFÓNICO SANTA CECÍLIA – CALVÃO --------------------------

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

do Grupo Coral Santa Cecília, de 23 de março de 2014; -----------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

Relatório do setor da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3605, no valor de 2.000,00 €; -----------------------------

Despacho da senhora Vereadora Dulcineia Sereno, de 06 de junho de 2014. -------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.000,00 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

RANCHO FOLCLORICO “LUZ e VIDA” - PONTE DE VAGOS -------------------------------------

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

de inscrição e revalidação, de 24 de março de 2014; ---------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

teor da presente deliberação. ----------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.000,00 € (três mil 

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

Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.000,00 € (dois mil 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

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

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

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



 

 

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso n.º 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

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

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

6.5. ASSOCIAÇÃO DIFERENTES E ESPECIAIS 

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

• Ficha de inscrição e revalidação

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso n.º 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

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

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

6.6. PERLIMPIMPIM – GAFANHA DA BOA HORA 

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

• Requerimento de Perlimpimpim 

• Plano de atividades – resumo; 

• Informação e relatório do setor da cultura; 

• Informação de compromisso n.º 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor 

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

Relatório do setor da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3606, no valor de 2.500,00 €; -----------------------------

Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 05 de agosto de 2014. -------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

6.5. ASSOCIAÇÃO DIFERENTES E ESPECIAIS – VAGOS ------------------------------------------------

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

de inscrição e revalidação, de 31 de março de 2014; ----------------------------------------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3608, no valor de 1.000,00 €; -----------------------------

Vereadora Dulcínia Sereno, de 23 de agosto de 2014. -------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

pridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

GAFANHA DA BOA HORA ---------------------------------------------------------

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

de Perlimpimpim – Associação, de 27 de janeiro de 2014; ----------------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

elatório do setor da cultura; -------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3609, no valor de 1.000,00 €; -----------------------------

Despacho da senhora Vereadora Dulcínia Sereno, de 05 de agosto de 2014. -------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 

dora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

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

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

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

2.500,00 € (dois mil e 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.000,00 € (mil euros). - 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.000,00 € (mil euros). -  

dora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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



 

 

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

6.7. ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO 

ANGEÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Ofício de inscrição e revalidação

• Plano de atividades – resumo; 

• Relatório do setor da cultura; 

•  Informação de compromisso n.º 

• Despacho da senhora Vereadora 

A Câmara Municipal deliberou, por

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade 

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

6.8. ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA VAGOS 

2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Comunicação da Associação de Fes

de 09 de julho de 2014, solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 453,00

(quatrocentos e cinquenta e três euros), de modo a fazer face ao pagamento de IVA 

bares existentes na referida festa; 

• Despacho de senhor Presidente da Câmara

• Informação de compromisso n.

A Câmara Municipal deliberou, por

cinquenta e três euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

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

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

6.9. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA

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

• Informação do secretário do GAV, prof. Pedro Bento, de 04 de setembro de 2014, que a 

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

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

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

ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO 

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

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

revalidação, de 27 de março de 2014; ----------------------------

resumo; --------------------------------------------------------------------------------

Relatório do setor da cultura; ---------------------------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3610, no valor de 2.500,00 €; -----------------------------

Despacho da senhora Vereadora Dulcineia Sereno, de 1 de setembro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 

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

nhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

6.8. ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA VAGOS 

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

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

icação da Associação de Festas do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos 

de 09 de julho de 2014, solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 453,00

(quatrocentos e cinquenta e três euros), de modo a fazer face ao pagamento de IVA 

bares existentes na referida festa; ----------------------------------------------------------------------------

Despacho de senhor Presidente da Câmara, de 15 de julho de 2014; -----------------------------------

Informação de compromisso n.º 3613, no valor de 453,00 €; -------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 453,00 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

6.9. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA

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

Informação do secretário do GAV, prof. Pedro Bento, de 04 de setembro de 2014, que a 

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

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

ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO – FONTE DE 

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

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

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

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

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

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

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

2.500,00 € (dois mil e 

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

nhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

6.8. ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA VAGOS – 

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

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

anta Maria de Vagos 2013, 

de 09 de julho de 2014, solicitando a atribuição de um subsidio no valor de 453,00 € 

(quatrocentos e cinquenta e três euros), de modo a fazer face ao pagamento de IVA referente aos 

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

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

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

453,00 € (quatrocentos e 

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

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

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

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

6.9. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA  

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

Informação do secretário do GAV, prof. Pedro Bento, de 04 de setembro de 2014, que a seguir 

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



 

 

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Associações desportivas 

Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos;

2. Que a Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa

designada por ADMAGBH, é uma entidade com sede no conc

desporto e a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e promoção do 

concelho; 

3. Os apoios consagrados no Subprograma 2 

pontuais; 

4. Que o evento a realizar pela ADMAGBH 

pontual; 

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

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sent

o seguinte apoio: 

Nome da 
Associação 

ADMAGBH 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.

• Informação de compromisso n.º 

• Despacho de senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2014; 

A Câmara Municipal deliberou, por

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas

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

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

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

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONI

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

• Informação do CDF, dr. Nuno André, de 

aumento temporário de fundos disponíveis no montante de 

por conta das receitas próprias a receber no

• Despacho do senhor Pres

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Presidente da Câmara Municipal 

Associações desportivas – Atribuição de subsídios - Subprograma 2

icipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

Que a Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa

designada por ADMAGBH, é uma entidade com sede no concelho de Vagos que promove o 

desporto e a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e promoção do 

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

Que o evento a realizar pela ADMAGBH – “X Passeio às Areias 2014” tem caráter 

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

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

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

Apoio 
Logístico 

Apoio Financeiro

30 Grades 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”. ------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 3596, no valor de 1.100,00 €; -----------------------------------------

Despacho de senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2014; ------------------------------

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.100,00 

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

ia do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

que foram cumpridas e validadas, por quem de direito, as regras impostas pelo regulamento. 

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

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO 

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

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 05 de setembro de 2014, sobre a nec

aumento temporário de fundos disponíveis no montante de 700.000,00 € (setecentos

por conta das receitas próprias a receber nos meses de dezembro de 2014 e janeiro

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Subprograma 2 

icipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado por 

Que a Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa-Hora, doravante 

elho de Vagos que promove o 

desporto e a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e promoção do 

Apoio à organização de eventos e projetos 

sseio às Areias 2014” tem caráter 

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

ido de atribuir à ADMAGBH, 

Apoio Financeiro 

1100€ 

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

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

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

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

1.100,00 € (mil e cem 

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

ia do Céu Marques, declarou que votou favoravelmente no pressuposto de 

o regulamento. ---------------- 

deliberação. ----------------- 

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

LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

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

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

de 2014, sobre a necessidade do 

(setecentos mil euros), 

e janeiro de 2015. ------ 

“À Reunião da C.M.” --- 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

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

disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de

fundos disponíveis no valor e nas condições da

Deve a Divisão Financeira, proceder em c
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – DIRIGENTES – CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 

CONCURSAIS - COMPOSIÇÃO DOS JÚRIS 

Presente despacho do senhor Preside

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

“DESPACHO 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado

• Tendo em consideração que entrou em vigor no dia 01 de mai

dos Serviços Municipais, publicada no Diário da República, 2ª Série, nº 74, de 15 de abril de 

2014, aprovada pela Câmara Municipal de Vagos nas reuniões ordinárias dos dias 19 de 

fevereiro e 05 de março, ambos de 2014 e Sessão

28 de fevereiro de 2014.

• Tendo em consideração a 1ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2014, por força da 

entrada em vigor da nova estrutura orgânica, a qual foi aprovada pela Câmara Municipal de 

Vagos na sua reunião ordinária do dia 18, e na Sessão da Assembleia Municipal realizada no 

dia 27, ambas em junho de 2014;

• Tendo em consideração o meu despacho de 30 de abril de 2014 a nomear titulares para os 

cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, em

No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35 º, do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei nº 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação 

à administração Local da Lei n

Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

Estado, determino a abertura dos seguintes procedimentos concursais:

• 1 Lugar para Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização 

Municipal – DGRH e FM (dirigente intermédio do 1º grau);

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

cipal deliberou, por maioria, com dois votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

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

8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos 

fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. -----------------------------

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

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA - PROCEDIMENTOS 

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

Presente despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 05 de setembro de 2014, que a seguir se 

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

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos: 

Tendo em consideração que entrou em vigor no dia 01 de maio de 2014, a nova Organização 

dos Serviços Municipais, publicada no Diário da República, 2ª Série, nº 74, de 15 de abril de 

2014, aprovada pela Câmara Municipal de Vagos nas reuniões ordinárias dos dias 19 de 

fevereiro e 05 de março, ambos de 2014 e Sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 

28 de fevereiro de 2014. 

Tendo em consideração a 1ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2014, por força da 

entrada em vigor da nova estrutura orgânica, a qual foi aprovada pela Câmara Municipal de 

ua reunião ordinária do dia 18, e na Sessão da Assembleia Municipal realizada no 

dia 27, ambas em junho de 2014; 

Tendo em consideração o meu despacho de 30 de abril de 2014 a nomear titulares para os 

cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, em regime de substituição;

No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35 º, do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei nº 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação 

à administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua versão mais atual, que aprova o 

Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

determino a abertura dos seguintes procedimentos concursais: 

or do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização 

DGRH e FM (dirigente intermédio do 1º grau); 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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com dois votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

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

fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos 

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

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

PROCEDIMENTOS 

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

de 05 de setembro de 2014, que a seguir se 

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

o de 2014, a nova Organização 

dos Serviços Municipais, publicada no Diário da República, 2ª Série, nº 74, de 15 de abril de 

2014, aprovada pela Câmara Municipal de Vagos nas reuniões ordinárias dos dias 19 de 

da Assembleia Municipal realizada no dia 

Tendo em consideração a 1ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2014, por força da 

entrada em vigor da nova estrutura orgânica, a qual foi aprovada pela Câmara Municipal de 

ua reunião ordinária do dia 18, e na Sessão da Assembleia Municipal realizada no 

Tendo em consideração o meu despacho de 30 de abril de 2014 a nomear titulares para os 

regime de substituição; 

No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35 º, do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei nº 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação 

º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua versão mais atual, que aprova o 

Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

or do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização 



 

 

• 1 Lugar para Chefe de Divisão de Gestão Urbanística 

grau); 

• 1 Lugar para Chefe de Divisão de Planeamen

grau); 

• 1 Lugar para Chefe de Divisão Financeira 

• 1 Lugar para Chefe de Divisão de Gestão de Infraestruturas 

grau); 

• 1 Lugar para Chefe d

grau); 

Proponho a seguinte composição para os júris de recrutamento dos procedimentos:

  Para o procedimento concursal para Diretor do Departamento de Gestão de Recursos  

Humanos e Fiscalização Municipal 

Presidente: Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos.

Vogais Efetivos: 

competências delegadas e subdelegadas na área dos recursos humanos e Drª. Sandrina 

Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos;

Vogais Suplentes:

vereadores em regime de permanência;

  Para os restantes procedimentos concursais (Dirigentes intermédios de 2º e 3.º graus):

Presidente: Engª. Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora em regime de permanência 

da Câmara Municipal de

Vogais Efetivos: 

Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal e Drª Sandrina Martins Oliveira, 

Técnica Superior de Recursos Humanos;

Vogais Suplentes: 

vereadores em regime de permanência;

Métodos de seleção a aplicar nos procedimentos concursais para os cargos de direção intermédia do 

1º, 2º e 3º grau: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção.

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

1 Lugar para Chefe de Divisão de Gestão Urbanística – DGU (dirigente intermédio do 2º 

1 Lugar para Chefe de Divisão de Planeamento e Projetos – DPP (dirigente intermédio do 2º 

1 Lugar para Chefe de Divisão Financeira – DF (dirigente intermédio do 2º grau);

1 Lugar para Chefe de Divisão de Gestão de Infraestruturas – DGI (dirigente intermédio do 2º 

1 Lugar para Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica – UAJ (dirigente intermédio de 3.º 

a seguinte composição para os júris de recrutamento dos procedimentos: 

Para o procedimento concursal para Diretor do Departamento de Gestão de Recursos  

alização Municipal – DGRH e FM: 

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos.

 Engª. Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora Permanente e com 

competências delegadas e subdelegadas na área dos recursos humanos e Drª. Sandrina 

Martins Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos; 

Vogais Suplentes: Engº. João Paulo Sousa Gonçalves e Dulcínia Martins Sereno, 

vereadores em regime de permanência; 

Para os restantes procedimentos concursais (Dirigentes intermédios de 2º e 3.º graus):

Engª. Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora em regime de permanência 

da Câmara Municipal de Vagos; 

 Engº. António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de 

Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal e Drª Sandrina Martins Oliveira, 

Técnica Superior de Recursos Humanos; 

Vogais Suplentes: Engº. João Paulo Sousa Gonçalves e Dulcínia Martins Sereno, 

vereadores em regime de permanência; 

Métodos de seleção a aplicar nos procedimentos concursais para os cargos de direção intermédia do 

Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de Seleção. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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DGU (dirigente intermédio do 2º 

DPP (dirigente intermédio do 2º 

DF (dirigente intermédio do 2º grau); 

DGI (dirigente intermédio do 2º 

UAJ (dirigente intermédio de 3.º 

Para o procedimento concursal para Diretor do Departamento de Gestão de Recursos  

Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

Engª. Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora Permanente e com 

competências delegadas e subdelegadas na área dos recursos humanos e Drª. Sandrina 

Dulcínia Martins Sereno, 

Para os restantes procedimentos concursais (Dirigentes intermédios de 2º e 3.º graus): 

Engª. Sara Raquel Rodrigues Caladé, Vereadora em regime de permanência 

Engº. António Manuel Costa de Castro, Diretor do Departamento de 

Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal e Drª Sandrina Martins Oliveira, 

nçalves e Dulcínia Martins Sereno, 

Métodos de seleção a aplicar nos procedimentos concursais para os cargos de direção intermédia do 



 

 

Proponho ainda, para efeitos do disposto no número 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, que a Câmara Municipal aprove a proposta de constituição dos júris de recrutamento, e que a 

mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar 

presente proposta.”. ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

recrutamento, e que a mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em

cumprimento do disposto no artigo 13º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto

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

9 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

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

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

“Informação 

ASSUNTO: Imposto Municipal sobre I

Exmo. Sr. Presidente da Câmara,

Dando cumprimento ao disposto no artigo 112º, nºs 5 e 13, do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, deve o município, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob proposta 

da Câmara Municipal, deliberar sobres as taxas a aplicar sobre os imóveis municipais de modo 

a fazer a respectiva comunicação á Autoridade Tributária até 30 de Novembro.

As taxas fixadas para o ano 2014 foram as seguintes:

• Prédios urbanos 

para 2014)  

• Prédios urbanos avaliados nos term

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12

A Câmara Municipal deliberou,

relativamente aos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI 

aprovação. ----------------------------------------------------------------

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

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

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

para efeitos do disposto no número 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, que a Câmara Municipal aprove a proposta de constituição dos júris de recrutamento, e que a 

mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em conformidade com a 

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

ipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de constituição dos júris de 

que a mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em

cumprimento do disposto no artigo 13º, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. ---------------------------

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

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS PARA 2015 ----------------

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ASSUNTO: Imposto Municipal sobre Imóveis – Taxas para 2015 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 112º, nºs 5 e 13, do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, deve o município, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob proposta 

Municipal, deliberar sobres as taxas a aplicar sobre os imóveis municipais de modo 

a fazer a respectiva comunicação á Autoridade Tributária até 30 de Novembro.

As taxas fixadas para o ano 2014 foram as seguintes: 

Prédios urbanos – 0,5% (fixação de taxa revogada pela Lei do Orçamento do Estado 

édios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%”; ------------------------------------

nhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. ------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, manter a taxa fixada de 0,3% 

relativamente aos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI e remeter à Assembleia Municipal

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

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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para efeitos do disposto no número 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, que a Câmara Municipal aprove a proposta de constituição dos júris de recrutamento, e que a 

em conformidade com a 

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

, aprovar a proposta de constituição dos júris de 

que a mesma seja remetida à Assembleia Municipal para que delibere designar em 

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

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

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

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

que a seguir se transcreve: ---- 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 112º, nºs 5 e 13, do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, deve o município, mediante deliberação da Assembleia Municipal e sob proposta 

Municipal, deliberar sobres as taxas a aplicar sobre os imóveis municipais de modo 

a fazer a respectiva comunicação á Autoridade Tributária até 30 de Novembro. 

ogada pela Lei do Orçamento do Estado 

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

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

por unanimidade, manter a taxa fixada de 0,3% no ano anterior, 

e remeter à Assembleia Municipal para 

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

te deliberação. ----------------- 

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



 

 

10 – PROTOCOLO MUNICIPIO DE VAGOS/RIABLADES, S.A./POWER BLADES, S.A. 

ISENÇÃO DE DERRAMA ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

“ASSUNTO: Protocolo Municipio de Vagos/Ria Bla

de Derrama 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara,

A Câmara Municipal em reunião de 8 de Maio de 2009 ratificou o protocolo celebrado entre o 

município e as empresas Power Blades, S.A. e Ria Blades, S.A. que tinha como objec

designadamente, o licenciamento e execução das respectivas unidades industriais. 

Posteriormente, a Assembleia Municipal veio a aprovar o referido protocolo na sua sessão de 

26 de Junho do mesmo ano.

De acordo com a cláusula quinta do protocolo, alíneas

empresas do pagamento de derrama por um período de 10 anos.

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

artº 12º, nº 3), quer ao abrigo do art.º 16º, nº 3, do actual 

nº 73/2013, de 3 de Setembro), o referido benefício fiscal não pode ser concedido por mais de 5 

anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal.

Assim, tendo a isenção sido deliberada em 2009

económico de 2013 foi o último ano isento de derrama pelo que o cumprimento dos 10 anos 

previstos no protocolo aprovado carece de deliberação pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, da ren

período legalmente previsto.

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

33.125,99 € no caso da Ria Blades, S.A. e em 9.169,30 € no caso da Power Blades, S.A.

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

renovação da isenção por mais 5 (cinco) anos. 

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

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

PROTOCOLO MUNICIPIO DE VAGOS/RIABLADES, S.A./POWER BLADES, S.A. 

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

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ASSUNTO: Protocolo Municipio de Vagos/Ria Blades, S.A./Power Blades, S.A.. 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

A Câmara Municipal em reunião de 8 de Maio de 2009 ratificou o protocolo celebrado entre o 

município e as empresas Power Blades, S.A. e Ria Blades, S.A. que tinha como objec

designadamente, o licenciamento e execução das respectivas unidades industriais. 

Posteriormente, a Assembleia Municipal veio a aprovar o referido protocolo na sua sessão de 

26 de Junho do mesmo ano. 

De acordo com a cláusula quinta do protocolo, alíneas b) e c), o município isenta as duas 

empresas do pagamento de derrama por um período de 10 anos. 

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

artº 12º, nº 3), quer ao abrigo do art.º 16º, nº 3, do actual regime financeiro das autarquias (Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro), o referido benefício fiscal não pode ser concedido por mais de 5 

anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal.

Assim, tendo a isenção sido deliberada em 2009 e sendo válida apenas por 5 anos, o exercício 

económico de 2013 foi o último ano isento de derrama pelo que o cumprimento dos 10 anos 

previstos no protocolo aprovado carece de deliberação pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal, da renovação por mais 5 anos de isenção, esgotando

período legalmente previsto. 

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

€ no caso da Ria Blades, S.A. e em 9.169,30 € no caso da Power Blades, S.A.

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. ------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal

renovação da isenção por mais 5 (cinco) anos. -----------------------------------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 
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PROTOCOLO MUNICIPIO DE VAGOS/RIABLADES, S.A./POWER BLADES, S.A. – 

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

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

que a seguir se transcreve: ---- 

des, S.A./Power Blades, S.A.. – Isenção 

A Câmara Municipal em reunião de 8 de Maio de 2009 ratificou o protocolo celebrado entre o 

município e as empresas Power Blades, S.A. e Ria Blades, S.A. que tinha como objecto, 

designadamente, o licenciamento e execução das respectivas unidades industriais. 

Posteriormente, a Assembleia Municipal veio a aprovar o referido protocolo na sua sessão de 

b) e c), o município isenta as duas 

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

regime financeiro das autarquias (Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro), o referido benefício fiscal não pode ser concedido por mais de 5 

anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal. 

e sendo válida apenas por 5 anos, o exercício 

económico de 2013 foi o último ano isento de derrama pelo que o cumprimento dos 10 anos 

previstos no protocolo aprovado carece de deliberação pela Assembleia Municipal, sob 

ovação por mais 5 anos de isenção, esgotando-se o 

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

€ no caso da Ria Blades, S.A. e em 9.169,30 € no caso da Power Blades, S.A.”; -------- 

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

remeter à Assembleia Municipal para aprovar a 

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

te deliberação. ----------------- 



 

 

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

11 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO MUNICIPIO DE VAGOS E NEVA 

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

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

• Proposta de protocolo de cooperação e colaboração para a Gestão

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

“Considerando: 

O empenho e a atenção do 

condições propícias ao desenvolvimento da economia local, apoiando o empresário local, 

incentivando o empreendedorismo inovador e diferenciador e potenciando o investimento,

agilizando-se contactos, processos e procedimentos, dentro das possibilidades e do 

enquadramento específico da atuação da autarquia

A necessidade de se gerir e implementar as ações, programas e atividades no âmbito do projeto 

intermunicipal Incubadora de Empresas da Região de Aveiro

integrante, através da criação do 

A crescente necessidade de se criar uma proximidade com os empreendedores locais, 

acompanhando as suas Ideias de Negócio, disponibilizando 

para poderem iniciar os seus projetos inovadores; 

A criação de sinergias e

local (empreendedores, escolas, investidores e empresários locais), numa perspetiva de 

incentivar uma cultura empreendedora no 

Que MV não dispõe de recursos humanos que permitam satisfa

O balanço positivo efetuado às prestações do 

por NEVA, nos anos transatos, na colaboração na gestão de outras atividades; 

Neste sentido, o MV e o 

designado de Polo de Vagos), tentando fomentar uma cultura empreendedora local que possa ir 

ao encontro das necessidades dos futuros empreendedores, empresas residentes e futuros 

investidores, numa atitude prospetiva de dese

Assim, e entre: 

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

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

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO MUNICIPIO DE VAGOS E NEVA – IERA 

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

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

de cooperação e colaboração para a Gestão IERA – 

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

O empenho e a atenção do Município de Vagos, adiante designado por MV

ias ao desenvolvimento da economia local, apoiando o empresário local, 

incentivando o empreendedorismo inovador e diferenciador e potenciando o investimento,

se contactos, processos e procedimentos, dentro das possibilidades e do 

specífico da atuação da autarquia; 

A necessidade de se gerir e implementar as ações, programas e atividades no âmbito do projeto 

Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, e qual o Vagos é Município 

integrante, através da criação do POLO DE VAGOS; 

A crescente necessidade de se criar uma proximidade com os empreendedores locais, 

acompanhando as suas Ideias de Negócio, disponibilizando – lhes informação, meios e apoios 

para poderem iniciar os seus projetos inovadores;  

A criação de sinergias e complementaridades da interação do Polo de Vagos com a comunidade 

local (empreendedores, escolas, investidores e empresários locais), numa perspetiva de 

incentivar uma cultura empreendedora no MV; 

não dispõe de recursos humanos que permitam satisfazer tudo o que antecede;

O balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos

, nos anos transatos, na colaboração na gestão de outras atividades; 

e o NEVA, irão procurar gerir o IERA – Polo de Vagos 

designado de Polo de Vagos), tentando fomentar uma cultura empreendedora local que possa ir 

ao encontro das necessidades dos futuros empreendedores, empresas residentes e futuros 

investidores, numa atitude prospetiva de desenvolvimento do concelho de Vagos.

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

IERA – POLO DE 

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

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

 Polo Vagos, que a 

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

MV, na criação de 

ias ao desenvolvimento da economia local, apoiando o empresário local, 

incentivando o empreendedorismo inovador e diferenciador e potenciando o investimento, 

se contactos, processos e procedimentos, dentro das possibilidades e do 

A necessidade de se gerir e implementar as ações, programas e atividades no âmbito do projeto 

, e qual o Vagos é Município 

A crescente necessidade de se criar uma proximidade com os empreendedores locais, 

lhes informação, meios e apoios 

complementaridades da interação do Polo de Vagos com a comunidade 

local (empreendedores, escolas, investidores e empresários locais), numa perspetiva de 

zer tudo o que antecede; 

Núcleo Empresarial de Vagos, adiante designado 

, nos anos transatos, na colaboração na gestão de outras atividades;  

Polo de Vagos (doravante 

designado de Polo de Vagos), tentando fomentar uma cultura empreendedora local que possa ir 

ao encontro das necessidades dos futuros empreendedores, empresas residentes e futuros 

nvolvimento do concelho de Vagos. 



 

 

 1 — O MV, pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 3840

NIPC 506 912 833, aqui representado por ………….., na qualidade de ……………………, ou 1.º 

outorgante;  

e 

2 — O NEVA, pessoa 

concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 

127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de Vag

141, 3844-909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por …………………, na qualidade de 

Presidente da Direção, ou 2.º outorgante.

Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, é celebrado o presente 

adiante designado por protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

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

entre o MV e o NEVA, no sentido da gestão e do funcionamento do 

Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844

por base o Programa de Incubação IERA

1. Encontra-se dividido em quatro fases, com a duração máxima de 150 semanas, a saber: 

Fase 1: Pré – Incubação; Fase(s) 2 a 4: Incubação, embora com diferentes estados de 

evolução da empresa/ negócio;

2. Em cada fase do referido Programa é estabelecido o tipo de apoio a conceder (espaços e 

equipamentos, serviços base), especificidades e, ou intensidade, a abrangência e as 

obrigações dos promotores e da IERA;

3. Os espaços e equipamentos

sede fiscal e comercial (devidamente enumerados e definidos no documento

Incubação IERA”), são da responsabilidade da(s) entidade(s) gestoras dos polos da IERA.
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, pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 3840

NIPC 506 912 833, aqui representado por ………….., na qualidade de ……………………, ou 1.º 

, pessoa coletiva de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública, 

concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 

127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de Vag

909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por …………………, na qualidade de 

Presidente da Direção, ou 2.º outorgante. 

Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 

/2013, 12 de setembro, é celebrado o presente protocolo de cooperação

adiante designado por protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

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

entre o MV e o NEVA, no sentido da gestão e do funcionamento do Polo de Vagos

Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-

Programa de Incubação IERA: 

se dividido em quatro fases, com a duração máxima de 150 semanas, a saber: 

Incubação; Fase(s) 2 a 4: Incubação, embora com diferentes estados de 

evolução da empresa/ negócio; 

Em cada fase do referido Programa é estabelecido o tipo de apoio a conceder (espaços e 

equipamentos, serviços base), especificidades e, ou intensidade, a abrangência e as 

obrigações dos promotores e da IERA; 

espaços e equipamentos, bem como os serviços base de apoio administrativo e logístico, 

sede fiscal e comercial (devidamente enumerados e definidos no documento

”), são da responsabilidade da(s) entidade(s) gestoras dos polos da IERA.
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, pessoa coletiva de direito público, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, 

NIPC 506 912 833, aqui representado por ………….., na qualidade de ……………………, ou 1.º 

coletiva de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública, 

concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 

127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da Zona Industrial de Vagos, lote 

909 Vagos, NIPC 603 373 605, aqui representada por …………………, na qualidade de 

Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 

protocolo de cooperação, 

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

Polo de Vagos, com sede no 

-909 Vagos, e tendo 

se dividido em quatro fases, com a duração máxima de 150 semanas, a saber: 

Incubação; Fase(s) 2 a 4: Incubação, embora com diferentes estados de 

Em cada fase do referido Programa é estabelecido o tipo de apoio a conceder (espaços e 

equipamentos, serviços base), especificidades e, ou intensidade, a abrangência e as 

de apoio administrativo e logístico, 

sede fiscal e comercial (devidamente enumerados e definidos no documento “Programa de 

”), são da responsabilidade da(s) entidade(s) gestoras dos polos da IERA. 



 

 

Neste seguimento, fica estabelecido med

ao NEVA na gestão das áreas referidas no anterior ponto n.º 3 e demais áreas inerentes a ele, e 

no que ao Polo de Vagos diz respeito.

Este Protocolo de cooperação e de colaboraç

a) Promover e acompanhar conjunto, 

inovadores, na sua fase embrionária e de start

b) Potenciar a interação e sinergias complementares entre o meio empresarial (existente e 

potencial), as ideias de negócio e empresas incubadas, as instituições de ensino 

(agrupamentos de escola, ensino superior, investigação);

c) Proporcionar, num mesmo espaço físico, uma oferta de programa de incubação que 

engloba instalações físicas (gabinetes e 

empresarial adequado, concedendo, assim, as condições necessárias numa fase inicial da 

empresa. 

Não haverá lugar a comparticipação financeira a ser atribuída pelo 

considerando que a gestão, limpeza e manutenção do espaço físico e instalações do Polo de 

Vagos serão da responsabilidade do NEVA, o pagamento mensal por parte das Ideias de 

Negócio, projetos e das empresas instaladas no referido Polo, em 

espaço individualizado (gabinete) reverterão, na sua totalidade, a favor do 

estarão disponíveis em “Tabela de Preços”, afixados na área administrativa do Polo de Vagos, 

sendo revestidos e atualizados anualmente, e 

COMPETÊNCIAS: 

1. A gestão, manutenção e fornecimento dos Espaços e Equipamentos

manutenção e gestão técnica dos espaços e equipamentos comuns
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Neste seguimento, fica estabelecido mediante este Protocolo, que o MV atribui responsabilidade 

na gestão das áreas referidas no anterior ponto n.º 3 e demais áreas inerentes a ele, e 

no que ao Polo de Vagos diz respeito. 

Cláusula 2.ª 

Objetivos 

Este Protocolo de cooperação e de colaboração tem os seguintes objetivos: 

Promover e acompanhar conjunto, MV e NEVA, de projetos, ideias de negócio e empresas 

inovadores, na sua fase embrionária e de start-up; 

Potenciar a interação e sinergias complementares entre o meio empresarial (existente e 

tencial), as ideias de negócio e empresas incubadas, as instituições de ensino 

(agrupamentos de escola, ensino superior, investigação); 

Proporcionar, num mesmo espaço físico, uma oferta de programa de incubação que 

engloba instalações físicas (gabinetes e espaço de coworking) e serviços, num ambiente 

empresarial adequado, concedendo, assim, as condições necessárias numa fase inicial da 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

Não haverá lugar a comparticipação financeira a ser atribuída pelo MV ao 

considerando que a gestão, limpeza e manutenção do espaço físico e instalações do Polo de 

Vagos serão da responsabilidade do NEVA, o pagamento mensal por parte das Ideias de 

Negócio, projetos e das empresas instaladas no referido Polo, em regime de coworking e em 

espaço individualizado (gabinete) reverterão, na sua totalidade, a favor do 

estarão disponíveis em “Tabela de Preços”, afixados na área administrativa do Polo de Vagos, 

sendo revestidos e atualizados anualmente, e em conjunto com o MV e o NEVA

Cláusula 4.ª 

Competências e Obrigações do NEVA 

A gestão, manutenção e fornecimento dos Espaços e Equipamentos

manutenção e gestão técnica dos espaços e equipamentos comuns
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atribui responsabilidade 

na gestão das áreas referidas no anterior ponto n.º 3 e demais áreas inerentes a ele, e 

, de projetos, ideias de negócio e empresas 

Potenciar a interação e sinergias complementares entre o meio empresarial (existente e 

tencial), as ideias de negócio e empresas incubadas, as instituições de ensino 

Proporcionar, num mesmo espaço físico, uma oferta de programa de incubação que 

espaço de coworking) e serviços, num ambiente 

empresarial adequado, concedendo, assim, as condições necessárias numa fase inicial da 

ao NEVA. Contudo, e 

considerando que a gestão, limpeza e manutenção do espaço físico e instalações do Polo de 

Vagos serão da responsabilidade do NEVA, o pagamento mensal por parte das Ideias de 

regime de coworking e em 

espaço individualizado (gabinete) reverterão, na sua totalidade, a favor do NEVA. Os valores 

estarão disponíveis em “Tabela de Preços”, afixados na área administrativa do Polo de Vagos, 

NEVA. 

A gestão, manutenção e fornecimento dos Espaços e Equipamentos 

manutenção e gestão técnica dos espaços e equipamentos comuns 



 

 

controlo e supervisão do cumprimento 

instalações do Polo de Vagos por parte dos utilizadores;

2. Suporte logístico e operacional aos promotores das Ideias de Negócio e das empresas 

instaladas, apoio no acesso aos espaços, equipamentos e serviços comun

controlo de acessos dos promotores das Ideias de negócio e das empresas aos espaços e 

serviços, bem como a vigilância dos mesmos;

3. Secretariado, apoio administrativo aos promotores das Ideias de Negócio, projetos e empresas 

incubadas: receção de correspo

serviço de apoio à constituição da empresa e início de atividade;

4. Gestão financeira do Polo de Vagos 

passivos, faturação do aluguer mensal do 

empresas instaladas; controlo e respetiva faturação de consumíveis extras 

e impressões/ cópias a cores);

5. Afixação e gestão de informação diversificada sobre o Polo de Vagos, no espaço de re

administrativo (por exemplo, Tabela de Preços, Horário de Funcionamento, promoção de ações 

e eventos, informação do “universo IERA”, etc.)

OBRIGAÇÕES para com o MV:

1. Reportar qualquer incidente ou incumprimento

equipamentos, obrigações legais e financeiras das empresas instaladas no Polo de Vagos;

2. Apresentar sugestões/ alterações e propostas de melhorias na gestão

3. Facultar informação escrita mensal sobre:

a. Custos, despesas e gastos 

b. Consumíveis (n.º de impressões, nº de chamadas telefónicas);

c. Requisições (salas, retroprojetor, etc.)

4. Zelar pelo estado de conservação dos equipamentos, espaços

organização e de segurança dos 

5. Apoiar na implementação e operacionalização

apoio e incentivo ao empreendedorismo e inovação, sempre que solicitado pelo 

6. Contribuir para o âmbito e objetivos estratégicos
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controlo e supervisão do cumprimento das normas de utilização e funcionamento das 

instalações do Polo de Vagos por parte dos utilizadores; 

Suporte logístico e operacional aos promotores das Ideias de Negócio e das empresas 

, apoio no acesso aos espaços, equipamentos e serviços comun

controlo de acessos dos promotores das Ideias de negócio e das empresas aos espaços e 

serviços, bem como a vigilância dos mesmos; 

Secretariado, apoio administrativo aos promotores das Ideias de Negócio, projetos e empresas 

receção de correspondência e correio, fornecer sede fiscal e comercial, bem como 

serviço de apoio à constituição da empresa e início de atividade; 

Gestão financeira do Polo de Vagos (controlo de custos, despesas, controlo de ativos e 

passivos, faturação do aluguer mensal do espaço aos promotores das Ideias de Negócio e 

empresas instaladas; controlo e respetiva faturação de consumíveis extras –

e impressões/ cópias a cores); 

Afixação e gestão de informação diversificada sobre o Polo de Vagos, no espaço de re

(por exemplo, Tabela de Preços, Horário de Funcionamento, promoção de ações 

e eventos, informação do “universo IERA”, etc.) 

OBRIGAÇÕES para com o MV: 

Reportar qualquer incidente ou incumprimento referente à gestão e manutenção dos es

equipamentos, obrigações legais e financeiras das empresas instaladas no Polo de Vagos;

Apresentar sugestões/ alterações e propostas de melhorias na gestão do Polo de Vagos;

Facultar informação escrita mensal sobre: 

Custos, despesas e gastos indexados aos espaços, equipamentos; 

Consumíveis (n.º de impressões, nº de chamadas telefónicas); 

Requisições (salas, retroprojetor, etc.) 

Zelar pelo estado de conservação dos equipamentos, espaços, assim como pelo estado de 

organização e de segurança dos mesmos; 

Apoiar na implementação e operacionalização de ações, atividades, projetos e de programas de 

apoio e incentivo ao empreendedorismo e inovação, sempre que solicitado pelo 

Contribuir para o âmbito e objetivos estratégicos do Polo de Vagos; 
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das normas de utilização e funcionamento das 

Suporte logístico e operacional aos promotores das Ideias de Negócio e das empresas 

, apoio no acesso aos espaços, equipamentos e serviços comuns; 

controlo de acessos dos promotores das Ideias de negócio e das empresas aos espaços e 

Secretariado, apoio administrativo aos promotores das Ideias de Negócio, projetos e empresas 

ndência e correio, fornecer sede fiscal e comercial, bem como 

(controlo de custos, despesas, controlo de ativos e 

espaço aos promotores das Ideias de Negócio e 

– chamas telefónicas 

Afixação e gestão de informação diversificada sobre o Polo de Vagos, no espaço de receção e 

(por exemplo, Tabela de Preços, Horário de Funcionamento, promoção de ações 

referente à gestão e manutenção dos espaços e 

equipamentos, obrigações legais e financeiras das empresas instaladas no Polo de Vagos; 

do Polo de Vagos; 

, assim como pelo estado de 

de ações, atividades, projetos e de programas de 

apoio e incentivo ao empreendedorismo e inovação, sempre que solicitado pelo MV; 



 

 

7. Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no futuro regulamento do Polo de Vagos

demais orientações emitidas e aprovadas por este Polo, contribuindo para 

boas práticas ao nível da gestão do Polo;

Poderá haver lugar à anulação do Protocolo em causa por parte do 

cumpra: 

1. As obrigações referidas na cláusula 4.ª;

2. Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

3. A apresentação de documentação e informação 

Competências e Obrigações do Município de Vagos

COMPETÊNCIAS: 

1. Promover e dinamizar o IERA 

2. Comunicar a estratégia do IERA 

3. A realização do Consultórios de Empreendedorismo

pré – incubação, respetiva avaliação e validação;

4.  Apoio técnico aos promotores

Polo de Vagos 

5. Gestão da informação mensal so

OBRIGAÇÕES: 

1. Comunicar e informar, atempadamente, o NEVA da realização de atividades, ações e 

eventos a terem lugar nas instalações do Polo de Vagos;

2. Informar e comunicar o NEVA da implementação de eventuais programas de apoio e 

incentivo ao empreendedorismo, al

3. Elaborar o Regulamento de Gestão do Polo de Vagos.
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Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no futuro regulamento do Polo de Vagos

demais orientações emitidas e aprovadas por este Polo, contribuindo para 

ao nível da gestão do Polo; 

Cláusula 5.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à anulação do Protocolo em causa por parte do MV, quando o 

As obrigações referidas na cláusula 4.ª; 

Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor;  

A apresentação de documentação e informação solicitada. 

Cláusula 6.ª 

Competências e Obrigações do Município de Vagos 

Promover e dinamizar o IERA – Polo de Vagos, bem como os eventos IERA;

Comunicar a estratégia do IERA – Polo de Vagos; 

Consultórios de Empreendedorismo, análise técnica propostas de adesão à 

incubação, respetiva avaliação e validação; 

Apoio técnico aos promotores das Ideias de Negócio e das empresas instaladas no IERA 

Gestão da informação mensal sobre o Polo, enviada pelo NEVA. 

Comunicar e informar, atempadamente, o NEVA da realização de atividades, ações e 

eventos a terem lugar nas instalações do Polo de Vagos; 

Informar e comunicar o NEVA da implementação de eventuais programas de apoio e 

incentivo ao empreendedorismo, alterações ao Programa de Incubação –

Elaborar o Regulamento de Gestão do Polo de Vagos. 

Cláusula 7.ª 

Comunicação e visibilidade 
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Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no futuro regulamento do Polo de Vagos e 

demais orientações emitidas e aprovadas por este Polo, contribuindo para a incorporação de 

, quando o NEVA não 

, bem como os eventos IERA; 

análise técnica propostas de adesão à 

das Ideias de Negócio e das empresas instaladas no IERA – 

Comunicar e informar, atempadamente, o NEVA da realização de atividades, ações e 

Informar e comunicar o NEVA da implementação de eventuais programas de apoio e 

– IERA; 



 

 

Toda a comunicação e promoção do Polo de Vagos, será da responsabilidade e competência única 

do MV. Assim: 

1. Em todos os materiais promocionais das iniciativas referentes e/ ou que envolvam o somente o 

Polo de Vagos, e não o universo do projeto IERA, deverá constar os logótipos do MV e do 

NEVA, sendo que o desenvolvimento da imagem e da promoção apenas pode ser f

2. Os materiais de comunicação e promoção (notícias no website, em redes sociais, flyers, 

cartazes, newsletters, emails, entre outros) da iniciativa do NEVA e que envolvam ou 

mencionem, por qualquer razão, o IERA 

prévia do MV.  

Compete ao MV, fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria.

O presente Protocolo de cooperação e colaboração produz efeitos a partir da data da sua assinatura 

e vigora pelo prazo de um ano.

1. Este protocolo deverá ser publicitado no website das duas entidades nele envolvidas;

2. Os litígios emergentes da exec

termos da lei. 

3. Da decisão cabe recurso, nos termos da lei.

Todas as informações sigilosas de caráter técnico, estatístico, fiscal, contabilístico ou estratégico 

relativas a qualquer uma das entidades e que advenham ao conhecimento dos respetivos órgãos, dos 

técnicos ou colaboradores, dos seus funcionários, cliente

presente protocolo, consideram
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Toda a comunicação e promoção do Polo de Vagos, será da responsabilidade e competência única 

Em todos os materiais promocionais das iniciativas referentes e/ ou que envolvam o somente o 

Polo de Vagos, e não o universo do projeto IERA, deverá constar os logótipos do MV e do 

NEVA, sendo que o desenvolvimento da imagem e da promoção apenas pode ser f

Os materiais de comunicação e promoção (notícias no website, em redes sociais, flyers, 

cartazes, newsletters, emails, entre outros) da iniciativa do NEVA e que envolvam ou 

mencionem, por qualquer razão, o IERA – Polo de Vagos, carecem sempres de aprovação 

Cláusula 8.ª 

Controlo 

, fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria.

Cláusula 9.ª 

Revisão 

e cooperação e colaboração produz efeitos a partir da data da sua assinatura 

e vigora pelo prazo de um ano. 

Cláusula 10.ª 

Disposições finais 

Este protocolo deverá ser publicitado no website das duas entidades nele envolvidas;

Os litígios emergentes da execução do presente protocolo são submetidos a arbitragem nos 

Da decisão cabe recurso, nos termos da lei. 

Cláusula 11.ª 

Sigilo 

Todas as informações sigilosas de caráter técnico, estatístico, fiscal, contabilístico ou estratégico 

relativas a qualquer uma das entidades e que advenham ao conhecimento dos respetivos órgãos, dos 

técnicos ou colaboradores, dos seus funcionários, clientes, utentes, em virtude da execução do 

presente protocolo, consideram-se informações proprietárias, não podendo ser divulgadas nem ser 
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Toda a comunicação e promoção do Polo de Vagos, será da responsabilidade e competência única 

Em todos os materiais promocionais das iniciativas referentes e/ ou que envolvam o somente o 

Polo de Vagos, e não o universo do projeto IERA, deverá constar os logótipos do MV e do 

NEVA, sendo que o desenvolvimento da imagem e da promoção apenas pode ser feito pelo MV; 

Os materiais de comunicação e promoção (notícias no website, em redes sociais, flyers, 

cartazes, newsletters, emails, entre outros) da iniciativa do NEVA e que envolvam ou 

Polo de Vagos, carecem sempres de aprovação 

, fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

e cooperação e colaboração produz efeitos a partir da data da sua assinatura 

Este protocolo deverá ser publicitado no website das duas entidades nele envolvidas; 

ução do presente protocolo são submetidos a arbitragem nos 

Todas as informações sigilosas de caráter técnico, estatístico, fiscal, contabilístico ou estratégico 

relativas a qualquer uma das entidades e que advenham ao conhecimento dos respetivos órgãos, dos 

s, utentes, em virtude da execução do 

se informações proprietárias, não podendo ser divulgadas nem ser 



 

 

usadas em benefício próprio ou individual, sob pena do recurso às regras gerais da 

responsabilidade civil. 

O presente Protocolo é redigido em oito páginas, assinadas e rubricadas pelos representantes das 

signatárias, destinando um exemplar a cada um.

Assinado em Vagos, em … de ……………………. de ………… .

• Parecer jurídico do dr. Pedro Samagaio, 

“Exmo sr. Vice Presidente C.M.V. Do ponto de vista jurídico o presente proto

correto.”; ------------------------------------------------------------------------

• Despacho do senhor Vereador

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

A Câmara Municipal deliberou, 

Presidente da Câmara a outorgá-

Deve o GDE (Gabinete de Desenvolvimento Económico), 

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

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

12 – PLAFESA, S.A. – ISENÇÃO DE 

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

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

“ASSUNTO: Plafesa, S.A. 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara,

Por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009 foi aprovada a 

declaração de Interesse Público Municipal à empresa Plafesa 

Produtos Siderúrgicos, S.A., sendo concedida a isenção do pagamento de derrama e IMi por um 

período de 10 anos. 

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

artº 12º, nº 3), quer ao abrigo do art.º 16º, nº 3, do actual regime financeiro das autarquias (Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro), os referidos benefício 

de 5 anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal. 

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

usadas em benefício próprio ou individual, sob pena do recurso às regras gerais da 

ocolo é redigido em oito páginas, assinadas e rubricadas pelos representantes das 

signatárias, destinando um exemplar a cada um. 

Assinado em Vagos, em … de ……………………. de ………… .”. --------------------------------------------

dr. Pedro Samagaio, de 3 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Exmo sr. Vice Presidente C.M.V. Do ponto de vista jurídico o presente proto

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

Despacho do senhor Vereador eng.º Paulo Sousa, de 11 de setembro de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar o senhor 

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

eve o GDE (Gabinete de Desenvolvimento Económico), proceder em conformidade com o teor da 

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

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

ISENÇÃO DE DERRAMA E IMI -----------------------------------------------------

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ASSUNTO: Plafesa, S.A. – Isenção de Derrama e IMI 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009 foi aprovada a 

declaração de Interesse Público Municipal à empresa Plafesa – Planos Férricos Portugal 

Produtos Siderúrgicos, S.A., sendo concedida a isenção do pagamento de derrama e IMi por um 

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

artº 12º, nº 3), quer ao abrigo do art.º 16º, nº 3, do actual regime financeiro das autarquias (Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro), os referidos benefício fiscais não podem ser concedidos por mais 

de 5 anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal. 
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usadas em benefício próprio ou individual, sob pena do recurso às regras gerais da 

ocolo é redigido em oito páginas, assinadas e rubricadas pelos representantes das 

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

de 3 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: --- 

Exmo sr. Vice Presidente C.M.V. Do ponto de vista jurídico o presente protocolo afigura-se-me 

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

, de 11 de setembro de 2014: “À reunião de 

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

proposta de protocolo e autorizar o senhor 

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

proceder em conformidade com o teor da 

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

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

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

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

que a seguir se transcreve: ---- 

Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009 foi aprovada a 

Planos Férricos Portugal – 

Produtos Siderúrgicos, S.A., sendo concedida a isenção do pagamento de derrama e IMi por um 

Contudo, quer ao abrigo da anterior Lei das Finanças Locais (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

artº 12º, nº 3), quer ao abrigo do art.º 16º, nº 3, do actual regime financeiro das autarquias (Lei 

fiscais não podem ser concedidos por mais 

de 5 anos, sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal.  



 

 

Tendo esse período máximo de isenção terminado em 2013, a renovação por mais 5 anos, de 

modo a haver concordância com a deliberação 

ser deliberada pela Assembleia Municipal até final do corrente ano.    

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

3.583,40 € e que o valor anual estimado de IMI a

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

renovação da isenção por mais 5 (cinco) anos. 

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

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

13 – DERRAMA – TAXAS 2015 

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

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

“ASSUNTO: Derrama 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara,

De acordo com o disposto no artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, pode o município 

lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas que corresponda 

rendimento gerado na sua área geográfica.

Pode igualmente lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume 

de negócios no ano anterior que não ultrapasse 

A fixação das taxas far-

Municipal, tendo sido fixadas para o ano 2014 as seguintes:

o Taxa normal: 1,25%

o Taxa reduzida: 0,25%

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação das 

taxas acima apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Tendo esse período máximo de isenção terminado em 2013, a renovação por mais 5 anos, de 

modo a haver concordância com a deliberação anterior caso seja esse o entendimento, tem de 

ser deliberada pela Assembleia Municipal até final do corrente ano.     

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

€ e que o valor anual estimado de IMI a isentar é de 6.187,35 €.”; -------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. ------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para

renovação da isenção por mais 5 (cinco) anos. -----------------------------------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

2015 -------------------------------------------------------------------------------------

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ASSUNTO: Derrama – Taxas para 2015 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

acordo com o disposto no artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, pode o município 

lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas que corresponda 

rendimento gerado na sua área geográfica. 

Pode igualmente lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume 

de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150 000. 

-se-á por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, tendo sido fixadas para o ano 2014 as seguintes: 

Taxa normal: 1,25% 

Taxa reduzida: 0,25%”. --------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. ------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação das 

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

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 
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Tendo esse período máximo de isenção terminado em 2013, a renovação por mais 5 anos, de 

anterior caso seja esse o entendimento, tem de 

Mais se informa que o valor da derrama isenta relativa ao exercício de 2013 se cifrou em 

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

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

remeter à Assembleia Municipal para aprovar a 

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

te deliberação. ----------------- 

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

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

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

que a seguir se transcreve: ---- 

acordo com o disposto no artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, pode o município 

lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas que corresponda à proporção do 

Pode igualmente lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume 

ssembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação das 

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

te deliberação. ----------------- 



 

 

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

14 – PARTICIPAÇÃO VARIAVEL 

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

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

“ASSUNTO: Participação Variável no IRS

Exmo. Sr. Presidente da Câmara,

De acordo com o artigo 26º, nº 1, da Lei 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no território municipal relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior 

(valor calculado sobre a colecta líquida das deduções previstas).

Nos termos do nº 2 do mesmo artigo deve a câmara municipal deliberar sobre a percentagem da 

referida participação pretendida pelo município de modo a comunicá

Tributária, sob pena de perder o dire

De referir que o anterior regime legal não obrigava à deliberação e posterior comunicação da 

participação. Neste caso a ausência de deliberação significava que o município optava pela taxa 

máxima da participação, situação que se t

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e um voto de abstenção do 

senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, 

participação do Município em 4,5% no IRS, dos sujeitos passivos, tudo conforme o artigo 26º, da Lei 

73/2013, de 03 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentaram declaração de voto o

• Dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingu

“Desde 2008 até 2013 este valor teve um crescimento linear entre 410.000

2014 o valor esperado, a fazer fé nas declarações do governo que a coleta de IRS foi a maior de 

sempre, a estimativa ficará próxima dos 500.000

aponta apenas para perder 10% da receita, o que

dos 5% a que tem direito.

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

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

PARTICIPAÇÃO VARIAVEL NO IRS ---------------------------------------------------------------------

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

Informação do CDF, dr. Nuno André, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ASSUNTO: Participação Variável no IRS 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

De acordo com o artigo 26º, nº 1, da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, os municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no território municipal relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior 

a colecta líquida das deduções previstas). 

Nos termos do nº 2 do mesmo artigo deve a câmara municipal deliberar sobre a percentagem da 

referida participação pretendida pelo município de modo a comunicá

Tributária, sob pena de perder o direito sobre qualquer valor. 

De referir que o anterior regime legal não obrigava à deliberação e posterior comunicação da 

participação. Neste caso a ausência de deliberação significava que o município optava pela taxa 

máxima da participação, situação que se tinha vindo a verificar.”; -----------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014. ------------------------------

cipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e um voto de abstenção do 

senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, remeter à Assembleia Municipal para

participação do Município em 4,5% no IRS, dos sujeitos passivos, tudo conforme o artigo 26º, da Lei 

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

Apresentaram declaração de voto os senhores Vereadores: --------------------------------------------------------

r.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues: ----------------------------------------------------

“Desde 2008 até 2013 este valor teve um crescimento linear entre 410.000€ e os 441.000

2014 o valor esperado, a fazer fé nas declarações do governo que a coleta de IRS foi a maior de 

sempre, a estimativa ficará próxima dos 500.000€ para o ano em curso. A proposta da maioria 

aponta apenas para perder 10% da receita, o que significa que quer dar aos contribuintes 0,5% 

dos 5% a que tem direito. 
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-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que a seguir se transcreve: ---- 

nº 73/2013, de 3 de Setembro, os municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no território municipal relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior 

Nos termos do nº 2 do mesmo artigo deve a câmara municipal deliberar sobre a percentagem da 

referida participação pretendida pelo município de modo a comunicá-la à Autoridade 

De referir que o anterior regime legal não obrigava à deliberação e posterior comunicação da 

participação. Neste caso a ausência de deliberação significava que o município optava pela taxa 

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

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

com dois votos contra dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e um voto de abstenção do 

remeter à Assembleia Municipal para aprovar a 

participação do Município em 4,5% no IRS, dos sujeitos passivos, tudo conforme o artigo 26º, da Lei 

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

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

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

e os 441.000€. Para 

2014 o valor esperado, a fazer fé nas declarações do governo que a coleta de IRS foi a maior de 

€ para o ano em curso. A proposta da maioria 

significa que quer dar aos contribuintes 0,5% 



 

 

Considerando que a coleta de IRS aumentou substancialmente, pessoas com reformas a partir 

de 500€ já pagam e antes isso só acontecia a partir dos 700€; considerando que a receita do 

IMI vai aumentar mais uns 700.000

uma pequena ajuda para a as pessoas fazerem face ao brutal aumento do imposto IMI.

Que fique claro, que para quem paga 1000

25€ com a proposta do CDS. As implicaç

assinatura do PAEL, sobre a redução da divida do MV e o equilíbrio das contas, não ficaria 

comprometida com estes 250.000

projetos feitos e pagos, da eventual venda da participação da ERSUC, etc. Acresce ainda que o 

compromisso assinado aquando do PAEL, estará sempre comprometido, porque em 14 anos de 

vigência dificilmente todos os pressupostos se manterão

• Eng.º Mário Martins Júnior: 

“Abstenho-me por considerar que não obstante os compromissos de reequilíbrio financeiro 

constantes do PAEL e por mim votados favoravelmente, é possível onerar menos os Munícipes 

praticando uma taxa mais reduzida, sem os por em causa.”

Deve a Divisão Financeira, proceder em conformidade com o teor d

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

15 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA 

HORA - “X PASSEIO ÀS AREIAS” 

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

• Requerimento da Associação Desportiva Motociclismo Antigo da 

de julho de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas para passeio de motas antigas;

• Informação do secretário 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sa

Reunião da CM para ratificar”

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

de taxas no valor de 37,59 € (trinta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos), o passeio de motas antigas. 

Deve a UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), 

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

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

Considerando que a coleta de IRS aumentou substancialmente, pessoas com reformas a partir 

€ já pagam e antes isso só acontecia a partir dos 700€; considerando que a receita do 

MI vai aumentar mais uns 700.000€ em 2015, a proposta do CDS de dividir a meio os 5%, seria 

uma pequena ajuda para a as pessoas fazerem face ao brutal aumento do imposto IMI.

Que fique claro, que para quem paga 1000€ de IRS, pouparia 5€ com a proposta da m

€ com a proposta do CDS. As implicações no orçamento, e no compromisso feito aquando da 

assinatura do PAEL, sobre a redução da divida do MV e o equilíbrio das contas, não ficaria 

comprometida com estes 250.000€, porque se esperam receitas extra do overbooking dos 

projetos feitos e pagos, da eventual venda da participação da ERSUC, etc. Acresce ainda que o 

compromisso assinado aquando do PAEL, estará sempre comprometido, porque em 14 anos de 

vigência dificilmente todos os pressupostos se manterão.”. ------------------------

Eng.º Mário Martins Júnior: ---------------------------------------------------------------------------------

me por considerar que não obstante os compromissos de reequilíbrio financeiro 

constantes do PAEL e por mim votados favoravelmente, é possível onerar menos os Munícipes 

praticando uma taxa mais reduzida, sem os por em causa.”. -------------------------------------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA 

AREIAS” – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO 

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

Requerimento da Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa Hora, de 31 

de julho de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas para passeio de motas antigas;

Informação do secretário do GAV, prof. Pedro Bento, de 11 de setembro de 2014

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2014: 

Reunião da CM para ratificar”. -----------------------------------------------------------------------------

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

(trinta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos), o passeio de motas antigas. 

eve a UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica), proceder em conformidade com o teor da presen

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Considerando que a coleta de IRS aumentou substancialmente, pessoas com reformas a partir 

€ já pagam e antes isso só acontecia a partir dos 700€; considerando que a receita do 

€ em 2015, a proposta do CDS de dividir a meio os 5%, seria 

uma pequena ajuda para a as pessoas fazerem face ao brutal aumento do imposto IMI. 

€ de IRS, pouparia 5€ com a proposta da maioria, e 

ões no orçamento, e no compromisso feito aquando da 

assinatura do PAEL, sobre a redução da divida do MV e o equilíbrio das contas, não ficaria 

do overbooking dos 

projetos feitos e pagos, da eventual venda da participação da ERSUC, etc. Acresce ainda que o 

compromisso assinado aquando do PAEL, estará sempre comprometido, porque em 14 anos de 

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

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

me por considerar que não obstante os compromissos de reequilíbrio financeiro 

constantes do PAEL e por mim votados favoravelmente, é possível onerar menos os Munícipes 

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

te deliberação. ----------------- 

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

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA 

RATIFICAÇÃO ---------------------- 

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

Gafanha da Boa Hora, de 31 

de julho de 2014, a solicitar a isenção do pagamento de taxas para passeio de motas antigas; 

de setembro de 2014; ----------------- 

ra Caladé, de 12 de setembro de 2014: “Deferido. À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, que isentou 

(trinta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos), o passeio de motas antigas.  

proceder em conformidade com o teor da presente 

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



 

 

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

16 – PROTOCOLO – MUNICIPIO DE VAGOS E FEDERAÇÃO

– “PORTUGAL A NADAR” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Minuta de Protocolo de Adesão entre o Município de Vagos e a Federação Portuguesa de 

Natação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Informação do setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e 

Juventude), de 11 de setembro de 2014

“Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal

Assunto: Programa Portugal a Nadar 

Portuguesa de Natação 

Considerando: 

1. Que a adesão ao Programa supra mencionado não implica qualquer custo adicional para o 

Município de Vagos (MV), uma vez que o valor de adesão por utente é passível de ser 

com o valor cobrado aquando inscrição dos utentes no Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos; 

2. Que a Federação Portuguesa de Natação (FPN) garantiu a estabilidade do referido valor 

de adesão nos próximos anos;

3. Que a proposta do referido protocolo já foi

4. Que no valor de adesão já se encontra incluído o seguro desportivo obrigatório para os 

utentes, bem como os demais itens que integram o denominado Pack Utente;

5. Que decorrente da adesão ao Programa, todas as formações prevista

formação da FPN serão gratuitas para os funcionários do MV a exercer funções na Piscina 

Municipal de Vagos (PMV)

6. Que durante a vigência do Programa, a FPN prestará ao MV assessoria em diversas áreas 

do funcionamento da PMV, 

7. Que um dos objetivos do MV na adesão ao programa será a obtenção da certificação da 

Escola Municipal de Natação de Vagos por parte da FPN, o que constituirá uma garantia 

 

Ata n.º 19/2014, de 17 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos

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

MUNICIPIO DE VAGOS E FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO 

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

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

Protocolo de Adesão entre o Município de Vagos e a Federação Portuguesa de 

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

setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e 

de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: -----------------

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Programa Portugal a Nadar – Protocolo de adesão a estabelecer com a Federação 

 

Que a adesão ao Programa supra mencionado não implica qualquer custo adicional para o 

Município de Vagos (MV), uma vez que o valor de adesão por utente é passível de ser 

com o valor cobrado aquando inscrição dos utentes no Complexo Desportivo Municipal de 

Que a Federação Portuguesa de Natação (FPN) garantiu a estabilidade do referido valor 

de adesão nos próximos anos; 

Que a proposta do referido protocolo já foi aprovada pela Direção da FPN;

Que no valor de adesão já se encontra incluído o seguro desportivo obrigatório para os 

utentes, bem como os demais itens que integram o denominado Pack Utente;

Que decorrente da adesão ao Programa, todas as formações previstas no plano anual de 

formação da FPN serão gratuitas para os funcionários do MV a exercer funções na Piscina 

Municipal de Vagos (PMV); 

Que durante a vigência do Programa, a FPN prestará ao MV assessoria em diversas áreas 

do funcionamento da PMV, contribuindo para a melhoria contínua dos nossos serviços;

Que um dos objetivos do MV na adesão ao programa será a obtenção da certificação da 

Escola Municipal de Natação de Vagos por parte da FPN, o que constituirá uma garantia 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTUGUESA DE NATAÇÃO 

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

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

Protocolo de Adesão entre o Município de Vagos e a Federação Portuguesa de 

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

setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e 

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

Protocolo de adesão a estabelecer com a Federação 

Que a adesão ao Programa supra mencionado não implica qualquer custo adicional para o 

Município de Vagos (MV), uma vez que o valor de adesão por utente é passível de ser pago 

com o valor cobrado aquando inscrição dos utentes no Complexo Desportivo Municipal de 

Que a Federação Portuguesa de Natação (FPN) garantiu a estabilidade do referido valor 

aprovada pela Direção da FPN; 

Que no valor de adesão já se encontra incluído o seguro desportivo obrigatório para os 

utentes, bem como os demais itens que integram o denominado Pack Utente; 

s no plano anual de 

formação da FPN serão gratuitas para os funcionários do MV a exercer funções na Piscina 

Que durante a vigência do Programa, a FPN prestará ao MV assessoria em diversas áreas 

contribuindo para a melhoria contínua dos nossos serviços; 

Que um dos objetivos do MV na adesão ao programa será a obtenção da certificação da 

Escola Municipal de Natação de Vagos por parte da FPN, o que constituirá uma garantia 



 

 

de qualidade da nossa escol

fidelização dos nossos utentes e na angariação de novos utilizadores;

8. O parecer do Jurista do MV, Dr. Pedro Samagaio, apenso a esta informação;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no

representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, celebre o referido Protocolo de Adesão com 

a Federação Portuguesa de Natação.

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014: 

A Câmara Municipal deliberou, p

Presidente da Câmara a outorgá-

Deve o setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), 

em conformidade com o teor da presen

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

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

1 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO

MURO DE SUPORTE ALTERNATIVO 

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

• Informação da DPP, de 14 de agosto de 2014, que a segui

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe

1. A entidade executante propôs uma alternativa ao muro de suporte em betão previsto em 

projecto (cópia em anexo), a qual foi devidamente 

resulta o seguinte parecer, enviado via email a 6 de Agosto de 2014 (cópia em 

anexo):”Analisado o projecto variante verifica

inicial pelo que, em nosso parecer, está em cond

2. No entanto, na mesma comunicação, a equipa projectista sugere o seguinte: “

entanto, que seja aumentada a espessura do muro para 0,20 m, a exemplo do projecto 

inicial, para reduzir as tensões de compressão no bet
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de qualidade da nossa escola municipal e, consequentemente, um fator importante na 

fidelização dos nossos utentes e na angariação de novos utilizadores; 

O parecer do Jurista do MV, Dr. Pedro Samagaio, apenso a esta informação;

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de que o MV, neste ato 

representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, celebre o referido Protocolo de Adesão com 

a Federação Portuguesa de Natação. Filipe Pedro (Técnico Superior de Desporto)”; -----------------------

Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2014: “ À Reunião da C

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo e autorizar o senhor 

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

eve o setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 

MURO DE SUPORTE ALTERNATIVO ------------------------------------------------------------------------

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

, de 14 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve: ---------------------------

Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

A entidade executante propôs uma alternativa ao muro de suporte em betão previsto em 

projecto (cópia em anexo), a qual foi devidamente analisada pela equipa projectista, donde 

resulta o seguinte parecer, enviado via email a 6 de Agosto de 2014 (cópia em 

Analisado o projecto variante verifica-se que satisfaz os requisitos do projecto 

inicial pelo que, em nosso parecer, está em condições de merecer aprovação. 

No entanto, na mesma comunicação, a equipa projectista sugere o seguinte: “

entanto, que seja aumentada a espessura do muro para 0,20 m, a exemplo do projecto 

inicial, para reduzir as tensões de compressão no betão e de tracção nas armaduras e, em 
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a municipal e, consequentemente, um fator importante na 

O parecer do Jurista do MV, Dr. Pedro Samagaio, apenso a esta informação; 

sentido de que o MV, neste ato 

representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, celebre o referido Protocolo de Adesão com 

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

À Reunião da C.M.”. - 

or unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo e autorizar o senhor 

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

eve o setor de desporto e juventude da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), proceder 

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

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

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

 – PROPOSTA DE 

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

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

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

A entidade executante propôs uma alternativa ao muro de suporte em betão previsto em 

analisada pela equipa projectista, donde 

resulta o seguinte parecer, enviado via email a 6 de Agosto de 2014 (cópia em 

se que satisfaz os requisitos do projecto 

ições de merecer aprovação. ”. 

No entanto, na mesma comunicação, a equipa projectista sugere o seguinte: “Sugere-se, no 

entanto, que seja aumentada a espessura do muro para 0,20 m, a exemplo do projecto 

ão e de tracção nas armaduras e, em 



 

 

consequência, reduzir o potencial de fissuração conduzindo a uma maior garantia de 

durabilidade num ambiente marítimo muito agressivo 

3. Pelos pontos anteriores considero que se pode aprovar a proposta alternativa aprese

sendo de dar conhecimento da decisão tomada à entidade executante (AROUCONSTRÓI) e 

fiscalização da empreitada (GSET).

4. Caso a decisão seja no sentido favorável, de aprovar a proposta, deverá ser dado 

conhecimento também do indicado no ponto 2 da pres

informar. Á consideração superior.

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de

“Sra Vereadora Sara Caladé. 

projetista e acautelando que seja a sugestão do mesmo referido no ponto 2 do parecer infra”. 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014:

Reunião da C.M. para aprovação.

A Câmara Municipal deliberou

projetista. ------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA

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

• Minuta do contrato da empreitada, 

• Informação do CT, Mário Dinis, de 10 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:

“Relativamente ao assunto em epígrafe, junto se anexam:

1. Documentos de Habilitação aprese

2. Caução prestada por depósito na agência de Oliveira de Azeméis da C.G.D., no valor de 

8.740,00 €, correspondente a 5% do valor

empresa adjudicatária em 09/09/2014;
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consequência, reduzir o potencial de fissuração conduzindo a uma maior garantia de 

durabilidade num ambiente marítimo muito agressivo ”. 

Pelos pontos anteriores considero que se pode aprovar a proposta alternativa aprese

sendo de dar conhecimento da decisão tomada à entidade executante (AROUCONSTRÓI) e 

fiscalização da empreitada (GSET). 

Caso a decisão seja no sentido favorável, de aprovar a proposta, deverá ser dado 

conhecimento também do indicado no ponto 2 da presente informação. 

Á consideração superior. O técnico superior, André Nunes”; ------------------

arq. Pedro Castro, de 10 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Sra Vereadora Sara Caladé. De aprovar a proposta do empreiteiro face ao parecer do 

e acautelando que seja a sugestão do mesmo referido no ponto 2 do parecer infra”. 

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014:

para aprovação.” -------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, de acordo com o parecer do 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

E.M. 595 – PROCº E03/2013 – ADJUDICATÁRIO: PAVIAZEMEIS 

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO

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

da empreitada, “Beneficiação da E.M. 595”; -----------------------------------

Informação do CT, Mário Dinis, de 10 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:

Relativamente ao assunto em epígrafe, junto se anexam: 

Documentos de Habilitação apresentados pelo adjudicatário, via Vortal, em 04/09/2014;

Caução prestada por depósito na agência de Oliveira de Azeméis da C.G.D., no valor de 

€, correspondente a 5% do valor da adjudicação, submetida via V

empresa adjudicatária em 09/09/2014; 
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consequência, reduzir o potencial de fissuração conduzindo a uma maior garantia de 

Pelos pontos anteriores considero que se pode aprovar a proposta alternativa apresentada, 

sendo de dar conhecimento da decisão tomada à entidade executante (AROUCONSTRÓI) e 

Caso a decisão seja no sentido favorável, de aprovar a proposta, deverá ser dado 

 É o que me cumpre 

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

10 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

face ao parecer do 

e acautelando que seja a sugestão do mesmo referido no ponto 2 do parecer infra”. --- 

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014: “Concordo. À 

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

de acordo com o parecer do 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ADJUDICATÁRIO: PAVIAZEMEIS – 

PROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO -------- 

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

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

Informação do CT, Mário Dinis, de 10 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ---------- 

ortal, em 04/09/2014; 

Caução prestada por depósito na agência de Oliveira de Azeméis da C.G.D., no valor de 

da adjudicação, submetida via Vortal, pela 



 

 

Face ao que antecede, junto

órgão competente para decisão de contratar, de acordo com o estipulado no artigo 98º do CCP, 

anexo ao DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.”

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de

 “ Concordo. À atenção da Sra Vereadora Sara Caladé.

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014:

C.M. para aprovação.”

A Câmara Municipal deliberou, por

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

3 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO

SEGURANÇA E SAÚDE – APROVAÇÃO 

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

• Informação da DPP, de 12 de setembro

“Relativamente ao assunto em epígrafe, 

Junta-se em anexo a comunicação proveniente da fiscalização da empreitada referida em 

epígrafe, relativamente ao Plano de Segurança e Saúde, o qual está em condições de ser 

aprovado por parte do Dono de Obra. É o que me cumpre 

técnico superior, André Nunes

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de

“Sra Vereadora Sara Caladé. De aprovar 

Coordenação de Seguança

• Despacho da senhora Ver

condições da informação CSO

A Câmara Municipal deliberou, por
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Face ao que antecede, junto anexo MINUTA do contrato, a fim da mesma ser aprovada pelo 

órgão competente para decisão de contratar, de acordo com o estipulado no artigo 98º do CCP, 

anexo ao DL n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.”. ----------------------------------------------------------

arq. Pedro Castro, de 11 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:

. À atenção da Sra Vereadora Sara Caladé.”. ----------------------------------------------

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014:

”. --------------------------------------------------------------------------------------

, por unanimidade, aprovar a Minuta do contrato da empreitada supra

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012

APROVAÇÃO – RATIFICAÇÃO -----------------------------------------------

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

de 12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----------------------

Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

se em anexo a comunicação proveniente da fiscalização da empreitada referida em 

epígrafe, relativamente ao Plano de Segurança e Saúde, o qual está em condições de ser 

aprovado por parte do Dono de Obra. É o que me cumpre informar. Á consideração superior.

André Nunes”. -----------------------------------------------------------------------------

arq. Pedro Castro, de 12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

ra Caladé. De aprovar o desenvolvimento do Plano de Seguranç

Coordenação de Seguança.”. --------------------------------------------------------------------------------

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2014:

da informação CSO. À Reunião da CM para ratificar.”. -----------------------------------

, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. 
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anexo MINUTA do contrato, a fim da mesma ser aprovada pelo 

órgão competente para decisão de contratar, de acordo com o estipulado no artigo 98º do CCP, 

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

de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

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

Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2014: “ À Reunião da 

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

ontrato da empreitada supra e 

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

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

E04/2012 – PLANO DE 

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

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

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

se em anexo a comunicação proveniente da fiscalização da empreitada referida em 

epígrafe, relativamente ao Plano de Segurança e Saúde, o qual está em condições de ser 

ormar. Á consideração superior. O 

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

12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve:  

o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde da 

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

de setembro de 2014: “Aprovado nas 

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

unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 



 

 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

1 – MÁRIO FERREIRA MARTINS E 

LADEIRA DO PRADO – SOZA 

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

• Requerimento com o registo de entrada nesta Câmara Municipal, nº

apresentando declaração de isenção s

• Informações dos serviços de Planeamento de 26 de dezembro de 2013

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

• Informação da DGU, de 25 de julho, 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: O loteamento original data de 26/08/1986. As 

infraestruturas encontram

02/05/2014. Face ao exposto, não 

infraestruturas. À consideração superior

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 25 de jul

• Despacho da senhora Vereadora, 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

de acordo com o parecer da DGU

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

2 – FERNANDO MARTINS SANTOS

DE VAGOS – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/97 

ACABAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

MÁRIO FERREIRA MARTINS E MARIA ALICE SANTOS MARTINS 

SOZA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 18/86 ------------------------------

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

com o registo de entrada nesta Câmara Municipal, nº 3905/14

apresentando declaração de isenção sobre projetos de obras de urbanização; -----

Informações dos serviços de Planeamento de 26 de dezembro de 2013, 14 de março e 09 de maio 

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

de 25 de julho, de 2014, que a seguir se transcreve: ----------------------------

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Gestão Urbanística:  

No que respeita a este processo tenho a informar: O loteamento original data de 26/08/1986. As 

infraestruturas encontram-se concluídas, conforme declaração de isenção da técnica de 

02/05/2014. Face ao exposto, não se vê inconveniente na isenção de projectos das 

infraestruturas. À consideração superior. Manuel Tavares”; -------------------------------

.ª Isabel Trindade, de 25 de julho de 2014: “Concordo”

da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de julho 2014: “À Reunião da CM”

ou, por unanimidade, isentar da apresentação de projetos de infraestruturas

de acordo com o parecer da DGU. -------------------------------------------------------------------------------------

a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

FERNANDO MARTINS SANTOS – PROC.º 125/08 – RUA DA FONTE – PALHAL 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 1/97 – LICENÇA ESPECIAL PARA 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

MARIA ALICE SANTOS MARTINS – PROC.º 15/86 – 

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

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

3905/14, de 05 de maio, 

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

14 de março e 09 de maio 

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

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

No que respeita a este processo tenho a informar: O loteamento original data de 26/08/1986. As 

se concluídas, conforme declaração de isenção da técnica de 

se vê inconveniente na isenção de projectos das 

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

“Concordo”; -------------------- 

À Reunião da CM”. -- 

, isentar da apresentação de projetos de infraestruturas, 

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

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

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

PALHAL – PONTE 

LICENÇA ESPECIAL PARA 

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

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



 

 

• Requerimento com o registo de entrad

apresentando livro de obra conforme solicitado

• Informação da DGU, de 01 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: 

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar:

concedida licença especial para acabamentos da obra, nos termos do artº 88º, do DL 26/2010, 

de 30/03, devendo a Ex.ma Câmara pronunciar

referido. À consideração superior. Manuel Tavares

• Despacho da senhora Vereadora, 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de acabamentos

acordo com o parecer da DGU. ----------

Deve a Divisão de Gestão Urbanística

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

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

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

e dez minutos. -------------------------------------
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com o registo de entrada nesta Câmara Municipal, nº 6604/14

apresentando livro de obra conforme solicitado; -------------------------------------------------

Informação da DGU, de 01 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------

“Ex.ma Sr.ª Chefe de Gestão Urbanística:  

No que respeita a este processo tenho a informar: Face aos elementos apresentados, poderá ser 

concedida licença especial para acabamentos da obra, nos termos do artº 88º, do DL 26/2010, 

30/03, devendo a Ex.ma Câmara pronunciar-se, nos termos do exposto no nº 3, do artigo 

. À consideração superior. Manuel Tavares”. ----------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de setembro de 2014: 

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

ou, por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de acabamentos

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

a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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

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

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

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às

----------------------------------------------------------------------------------------
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6604/14, de 30 de julho, 

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

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

Face aos elementos apresentados, poderá ser 

concedida licença especial para acabamentos da obra, nos termos do artº 88º, do DL 26/2010, 

se, nos termos do exposto no nº 3, do artigo 

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

2014: “À Reunião da 

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

ou, por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de acabamentos, de 

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

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

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

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

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

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

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

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

e por mim, Paula Cristina 

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

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


