
 

 

No dia quinze de outubro de dois mil e catorze

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

presença dos senhores Vereadores 

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

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

senhora assistente técnica, Carla 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal

• Para informar que relativamente à questão que a senhora Vere

na última reunião, sobre a 

projeto a executar é o inicial. Seria preferível ter alg

conclusão a que chegaram 

Balsa” e os operacionais

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

A senhora Vereadora drª Maria do Céu 

• Sobre a Vagueira não po

lá está, é bonito. No entanto 

capacidade de negociação

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 21/2014, de 15 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

dois mil e catorze, pelas nove horas e cinquenta minutos

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

relativamente à questão que a senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu levant

na última reunião, sobre a rampa para os barcos na obra ligação Costa Nova  

projeto a executar é o inicial. Seria preferível ter alguma coisa do que não ter nada. Esta foi à 

que chegaram todos desde os técnicos da Câmara, às pessoas da Associação “A 

e os operacionais.  

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

a do Céu disse: ------------------------------------------------------------------------

não pode de todo calar a sua indignação, apesar de considerar qu

o entanto entende que poderia estar muito melhor, pensa

capacidade de negociação; 
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minutos, no edifício da 

em sessão pública, a Câmara 

dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a 

aria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo 

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

. Secretariou a reunião a 

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

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

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

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

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

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

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

adora dr.ª Maria do Céu levantou  

Costa Nova  - Vagueira, o 

uma coisa do que não ter nada. Esta foi à 

da Câmara, às pessoas da Associação “A 

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

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

de considerar que aquilo que 

, pensa ter havido falta de 



 

 

• Manifestou que se sentiu

mínimo de acolhimento 

sobretudo com a largura da

estrada;  

• Qual é a situação do funcionário 

• Quanto vão custar ao Município as Comemorações d

• Se a empresa que contratou

nomeadamente contratos

• Qual o valor das transferências 

O senhor Presidente da Câmara respondeu

• Não entregará nada referente 

prestações de contas, ou

• Sobre a obra da Vagueira

dito pelo senhor presidente da CIRA

e só o faz quem tiver as vistas curtas

• Relativamente à estrada não vai ser feita nenhuma intervenção

2.º fase de requalificação da zona Dunar

grande sobre aquelas estradas

• Sobre a inauguração desta obra

ministro. Por esse motivo

azar foi agendada uma

manhã. Por força dessas

do lado de lá e acabar na Praia de Vagueira

Secretário de Estado. A

a defesa aderente da Praia da Vagueira,

• Quanto ao funcionário 

vínculo de contrato de trabalho

• Os custos das Comemorações do mês do

próxima reunião; 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

entiu defraudada com a inauguração, porque do lado de Vagos não houve o 

de acolhimento por parte da comitiva. Sente-se também defraudada com a obra em si,

sobretudo com a largura da ciclovia, que podia estar mais larga, e com o estado em que ficou a 

funcionário senhor Amílcar Raimundo com a Câmara Municipal de Vagos

ao Município as Comemorações do mês do idoso?  

a empresa que contratou as AEC´s está ou não a cumprir com a legislação

nomeadamente contratos e valores de vencimentos?  

transferências do FEF para o Município, nos últimos 5 anos?

residente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------------------------

Não entregará nada referente às transferências do FEF, porque essa informação est

ou nos orçamentos de Estado; 

Sobre a obra da Vagueira o senhor Presidente não tem mais nada a acrescentar além do que já foi 

pelo senhor presidente da CIRA: “aquela é uma obra que poderão criticar, mas só acontece 

e só o faz quem tiver as vistas curtas”; 

estrada não vai ser feita nenhuma intervenção enquanto decorrerem as obras de 

requalificação da zona Dunar, que foi aqui aprovada, e que tem uma carga muito 

grande sobre aquelas estradas;  

desta obra, ela foi marcada três vezes. Era suposto estar presente 

or esse motivo foi adiada por três vezes acabando por acontecer n

uma reunião do Conselho de Ministros extraordinária para esse sábado de 

Por força dessas circunstâncias o planeamento foi alterado. O plano inicial era 

do lado de lá e acabar na Praia de Vagueira. Foi alterada a rota porque convinha a

. Ainda se conseguiu desviar, temporariamente, o senhor S

da Praia da Vagueira, e mesmo assim foram cumpridos os horários;

Quanto ao funcionário Amílcar Raimundo é funcionário da Câmara Municipal de Vagos

trabalho por tempo indeterminado; 

Os custos das Comemorações do mês do idoso a senhora Vereadora Dulcí
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de Vagos não houve o 

defraudada com a obra em si, 

estado em que ficou a 

com a Câmara Municipal de Vagos? 

legislação em vigor 

?  

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

porque essa informação está toda nas 

o senhor Presidente não tem mais nada a acrescentar além do que já foi 

aquela é uma obra que poderão criticar, mas só acontece 

enquanto decorrerem as obras de 

, que foi aqui aprovada, e que tem uma carga muito 

ra suposto estar presente o senhor 

no dia que foi, e por 

para esse sábado de 

O plano inicial era começar 

alterada a rota porque convinha ao senhor 

senhor Secretário para ver 

foram cumpridos os horários; 

lcar Raimundo é funcionário da Câmara Municipal de Vagos, tem 

idoso a senhora Vereadora Dulcínia, informará na 



 

 

• Sobre as AEC´s o que nos cumpre a nós 

nomeadamente nos documentos de habilitação. No entanto preocupa o senhor Presidente se não 

estão a pagar aos professores

mesmo assim irá procurar informar

• Sobre a questão levantada na ú

aos meninos da Escola da Ponte de Vagos 

no dia em que a senhora Vereadora fez a visita

somente no dia em quest

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

O senhor Vereador eng.º João Domingues

• Sobre a inauguração da obra da Polis na Praia da Vagueira tem a dizer que foi uma inauguração 

de dentro para dentro, estariam a bater palmas uns aos outros. A sua intervenção vai no sentido 

da falta de publicitação;

• Sobre as contas dos valores de senha de presença

senhor Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

denunciando que lhe parecia que

encontra presente nesta reunião, falar

• Sobre a viagem do senhor Presidente a Bruxelas e de todos 

Câmara pertencentes à CIRA

que os houve, e alguns exemplos do

• Em relação ao Centro E

confiante que aquele centro abra

O senhor Presidente da Câmara explicou

• Sobre as senhas de presenç

António Castro; 

• Sobre o Open Days o que 

a diversas matérias, nomeadamente  acerca d

Crescimento Verde e as Smart Citys.

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

o que nos cumpre a nós na contratação é verificar se 

nomeadamente nos documentos de habilitação. No entanto preocupa o senhor Presidente se não 

estão a pagar aos professores, mas a Câmara Municipal contrata uma prestação de serviço, 

irá procurar informar-se. 

ntada na última reunião pela senhora Vereadora dr.ª Céu Marques referente 

aos meninos da Escola da Ponte de Vagos que foram a pé para o almoço, informou que por azar 

no dia em que a senhora Vereadora fez a visita, o autocarro avariou, tendo essa situaç

ente no dia em questão. ----------------------------------------------------------------------------------

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

João Domingues, disse: --------------------------------------------------------------------

inauguração da obra da Polis na Praia da Vagueira tem a dizer que foi uma inauguração 

de dentro para dentro, estariam a bater palmas uns aos outros. A sua intervenção vai no sentido 

da falta de publicitação; 

Sobre as contas dos valores de senha de presença das reuniões de Câmara, enviou um mail ao 

senhor Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

parecia que as contas não foram bem feitas, como o DGRH e FM não se 

encontra presente nesta reunião, falará sobre este assunto na próxima; 

Sobre a viagem do senhor Presidente a Bruxelas e de todos ou quase todos 

pertencentes à CIRA ao Open Days, gostaria de o ouvir falar sobre isso

e alguns exemplos do que pretende fazer com esses ensinamentos

ão ao Centro Escolar de Fonte de Angeão questiona o senhor Presidente se est

confiante que aquele centro abra na próxima segunda feira. 

explicou: -----------------------------------------------------------------------------

Sobre as senhas de presença vamos aguardar pelo regresso do senhor DDGRH

Sobre o Open Days o que se foi fazer foi participar em vários workshops temát

s, nomeadamente  acerca das ITI´s - Intervenções Territoriais

as Smart Citys. Incluiu ainda duas receções na representação 
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 a empresa cumpre 

nomeadamente nos documentos de habilitação. No entanto preocupa o senhor Presidente se não 

mas a Câmara Municipal contrata uma prestação de serviço, 

ltima reunião pela senhora Vereadora dr.ª Céu Marques referente 

informou que por azar 

, tendo essa situação ocorrido 

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

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

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

inauguração da obra da Polis na Praia da Vagueira tem a dizer que foi uma inauguração 

de dentro para dentro, estariam a bater palmas uns aos outros. A sua intervenção vai no sentido 

das reuniões de Câmara, enviou um mail ao 

senhor Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

, como o DGRH e FM não se 

ou quase todos os Presidentes de 

sobre isso. Os méritos, se é 

ensinamentos; 

questiona o senhor Presidente se está 

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

pelo regresso do senhor DDGRH e FM, engº 

em vários workshops temáticos relativamente 

Intervenções Territoriais Integradas ou o 

na representação Portuguesa 



 

 

em Bruxelas, uma a convite da CCD

de recolher informações sobre diversos programas comunit

A grande conclusão destes dias de trabalho 

euros” dos contratos entre o estado português

milhões de euros que estão

consumidos pelo nosso país

trabalhando em conjunto

Sustentabilidade e a Competitividade

interação com outros autarcas. F

• O Centro Escolar de Fonte de

ficou decidido ser feito um panfleto para entregar aos pais com toda a informação

mobiliário está todo colocado nas salas de aula. A

obra e poderá proporcionar

• Do ponto de vista da organização

daquela entidade.  

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

O senhor Vereador eng.º Mário Martins, diss

• Que concorda com aquilo que foi dito sobre a exploração da inauguração

• Que o preocupa a criação de pontos de estacionamento do outro lado da via para substituir os 

que foram “roubados” pela ciclovia;

• Congratula-se com a abertura de Centro E

• Congratula-se com o 

agendada uma visita para verificarmos se tudo está a funcionar corretamente

• O que é que a Câmara Municipal tem feito relativamente às reservas de caça que são 

municipais? Como as tem monitorizado? O que se tem f

milho causados pelos javalis a sul do concelho?

O senhor Presidente da Câmara explicou:

•  Que acompanhou sempre de perto a abertura do Centro Escolar de Fonte de Angeão;

• Será agendada uma visita Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora;

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

a convite da CCDR e outra promovida pela CIRA, onde houve 

ões sobre diversos programas comunitários. 

conclusão destes dias de trabalho é que por vezes se discutem 

dos contratos entre o estado português e a comissão europeia e são esquecidos

que estão disponíveis em fundos diretos e que normalmente não são 

consumidos pelo nosso país. A segunda conclusão é que só se consegue 

em conjunto. Acrescentou que esta viagem foi totalmente paga pela Ag

tabilidade e a Competitividade. A terceira conclusão é a importância do 

com outros autarcas. Faz um balanço positivo. 

scolar de Fonte de Angeão vai abrir segunda feira. Houve uma  reunião com os pais e 

ficou decidido ser feito um panfleto para entregar aos pais com toda a informação

olocado nas salas de aula. Apesar de todas as contrariedades é u

proporcionar uma qualidade de ensino muito boa.  

organização da obra da Polis esta inauguração foi da responsabilidade 

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

rio Martins, disse: ----------------------------------------------------------------------

Que concorda com aquilo que foi dito sobre a exploração da inauguração da obra da Polis;

a criação de pontos de estacionamento do outro lado da via para substituir os 

foram “roubados” pela ciclovia; 

se com a abertura de Centro Escolar de Fonte de Angeão; 

o Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora pergunta 

para verificarmos se tudo está a funcionar corretamente;

O que é que a Câmara Municipal tem feito relativamente às reservas de caça que são 

municipais? Como as tem monitorizado? O que se tem feito sobre os estragos nos campos d

milho causados pelos javalis a sul do concelho? 

explicou: -----------------------------------------------------------------------------

Que acompanhou sempre de perto a abertura do Centro Escolar de Fonte de Angeão;

agendada uma visita Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora; 
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nde houve a possibilidade 

alguns “milhões de 

são esquecidos largos 

e que normalmente não são 

se consegue ter dimensão 

pela Agência para a 

ância do Networking e a 

reunião com os pais e 

ficou decidido ser feito um panfleto para entregar aos pais com toda a informação. Quanto ao 

pesar de todas as contrariedades é uma boa 

foi da responsabilidade 

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

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

da obra da Polis; 

a criação de pontos de estacionamento do outro lado da via para substituir os 

pergunta se não podia ser 

; 

O que é que a Câmara Municipal tem feito relativamente às reservas de caça que são 

ito sobre os estragos nos campos de 

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

Que acompanhou sempre de perto a abertura do Centro Escolar de Fonte de Angeão; 



 

 

• Relativamente ao estacionamento da obra da Polis já está assinalado pela Câmara

Vagos; 

• Sobre as reservas de caça irá verificar exaustivamente esta situação.

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

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

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 15, 16

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 p

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

A Câmara Municipal deliberou aprová

• Ata nº 15/2014 de 16 de julho

eng.ª Sara Caladé;  

• Ata nº 16/2014 de 30 de julho, aprovada por unanimidade;

• Ata nº 17/2014 de 20 de agosto, aprovada por maioria, com a abstenção do senhor 

Câmara; 

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesoura

em dinheiro de 45.207,02€ (quarenta e cinco mil, duzentos e sete 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Relativamente ao estacionamento da obra da Polis já está assinalado pela Câmara

Sobre as reservas de caça irá verificar exaustivamente esta situação. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

ATAS n.ºs 15, 16 e 17, de 16 e 30 de julho, e 20 de agosto de 2014, 

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 aprová-las com a votação que a seguir se indica: ------------------

Ata nº 15/2014 de 16 de julho, aprovada por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora 

Ata nº 16/2014 de 30 de julho, aprovada por unanimidade; 

Ata nº 17/2014 de 20 de agosto, aprovada por maioria, com a abstenção do senhor 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Tesouraria respeitante ao dia 14 de outubro de 2014, o qual acusa um saldo 

(quarenta e cinco mil, duzentos e sete euros e dois cêntimos). 

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

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

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

u, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicado
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Relativamente ao estacionamento da obra da Polis já está assinalado pela Câmara Municipal de 

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

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

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

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

de 16 e 30 de julho, e 20 de agosto de 2014, 

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

revisto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

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

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

, aprovada por maioria, com a abstenção da senhora Vereadora 

Ata nº 17/2014 de 20 de agosto, aprovada por maioria, com a abstenção do senhor Presidente da 

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

cêntimos). -------------------- 

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

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

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

aixo indicados: ---------------- 



 

 

“- O.P. nº. 2632 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 1.696,00 

do Auto de Medição nº 30 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2592.

- O.P. nº. 2633 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 7.198,81 

do Auto de Revisão de preços provisória nº 4 

- O.P. nº. 2634 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 28.645,61 

do Auto Revisão de preços provisória nº 5 

- O.P. nº. 2635 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.828,99 

do Auto Revisão de preços provisória nº 6 

- O.P. nº. 2636 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3

do Auto Revisão de preços provisória nº 7 

- O.P. nº. 2637 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.106,96 

do Auto Revisão de preços provis

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

Gestão Urbanística, no período de 26 de setembro a 09 de outubro

dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJU

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

5.1. – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

DE BASE DE DADOS SHAREPOINT

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

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 1.696,00 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2592. 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 7.198,81 

do Auto de Revisão de preços provisória nº 4 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2544.

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 28.645,61 

do Auto Revisão de preços provisória nº 5 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2545.

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.828,99 

do Auto Revisão de preços provisória nº 6 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2550.

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.135,87 

do Auto Revisão de preços provisória nº 7 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2564.

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.106,96 

do Auto Revisão de preços provisória nº 8 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2571.

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

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

ados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ

tão Urbanística, no período de 26 de setembro a 09 de outubro do ano 2014, cuja relação discriminada 

dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. 

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

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

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

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

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

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

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

DE BASE DE DADOS SHAREPOINT -----------------------------------------------------------------------------

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

cionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da
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Engenharia e Construções, S.A., no valor de 1.696,00 €, para pagamento 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 7.198,81 €, para pagamento 

ar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2544. 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 28.645,61 €, para pagamento 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2545. 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.828,99 €, para pagamento 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2550. 

.135,87 €, para pagamento 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2564. 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 3.106,96 €, para pagamento 

“Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 2571.” 

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

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

Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) e da Divisão de 

ja relação discriminada 

dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. ---- 

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

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

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

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

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

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

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

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

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

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



 

 

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

Orçamento de Estado de 2014, del

direto - regime simplificado – para aquisição de 

SharePoint. -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

Martins Júnior declararam que votaram

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

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

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

5.2 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

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

supramencionado, o qual se dá aqui como 

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

Orçamento de Estado de 2014, del

direto - regime simplificado – para aquisição de 

da Câmara Municipal de Vagos.

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

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

5.3 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE

PARADA DE CIMA -------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Orçamento de Estado de 2014, del

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

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

2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de instalação e configuração de base de dados 

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

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

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

que votaram favoravelmente no pressuposto de que foram cumpridas e 

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

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

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO PARA OS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS ---------------------------------------------

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

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

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

2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de medicina do trabalho para os trabalhadores 

da Câmara Municipal de Vagos. -------------------------------------------------------------------

oceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA 

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE DE TERRAS NA RUA DE SANTA CATARINA 

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

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

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

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

2014, deliberou, por maioria, com um voto contra da senhora vereadora 
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presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

parecer prévio favorável para o ajuste 

instalação e configuração de base de dados 

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

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

Domingues e eng.º Mário 

favoravelmente no pressuposto de que foram cumpridas e 

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

deliberação. ----------------- 

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME 

INA DO TRABALHO PARA OS 

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

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

inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

medicina do trabalho para os trabalhadores 

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

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

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME 

PROJETO DE EXECUÇÃO PARA 

SANTA CATARINA - 

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

nte 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 

todos os requisitos constantes do 

com um voto contra da senhora vereadora dr.ª 



 

 

Maria do Céu Marques e duas abstenç

Mário Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para 

aquisição de serviço de projeto de execução para construção de muros de suporte d

Santa Catarina em Parada de Cima

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

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

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

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

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

7 – ZIV – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS 

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

• Requerimento da empres

proprietária do Lote 56 da ZIV, 

não exercício de direito de preferência concedido ao Município; 

•  Parecer do técnico superi

transcreve: “A empresa M

Montepio Geral para realizar obras no lote 56 da ZIV. Tal financiamento vai ser realizado 

através de um contrato de leasing imobiliário, o que implica a alteração da propriedade do 

citado lote para aquela entidade bancária. Assim, 

do Regulamento de Aquis

preferência ali previsto.” 

• Despacho do senhor Vice 

seguir se transcreve: “Ao Dr. Pedro Samagai

consideração o regulamento

A Câmara Municipal deliberou, por

referido lote. ---------------------------------------------------------------------------------------

Deve a GDE – Gabinete de Desenvolvimento Económico

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

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

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

abstenções dos senhores vereadores eng.º João Manuel

dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado 

projeto de execução para construção de muros de suporte d

ta Catarina em Parada de Cima. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

USTRIAL DE VAGOS – LOTE 56 - MISTOLIN ------------------------------------

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

da empresa Mistolin, datado de 18 de setembro de 2014, na quali

proprietária do Lote 56 da ZIV, que pretende a emissão de certidão comprovando a decisão do 

não exercício de direito de preferência concedido ao Município; ---------------------------------------

Parecer do técnico superior jurista, dr. Pedro Samagaio, de 1 de outubro de 2014 que a seguir se 

empresa Mistolin pretende obter um financiamento junto da Caixa Económica

Montepio Geral para realizar obras no lote 56 da ZIV. Tal financiamento vai ser realizado 

és de um contrato de leasing imobiliário, o que implica a alteração da propriedade do 

citado lote para aquela entidade bancária. Assim, deve a CMV deliberar, nos termos 

do Regulamento de Aquisição de Lotes da ZIV se pretende exercer ou não 

.” -------------------------------------------------------------------------------------

Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 03 de outubro

Ao Dr. Pedro Samagaio para tratar do pedido do requerente, tendo em 

regulamento vigente. À reunião de Câmara. “ -----------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade não exercer a opção de direito de preferência sobre o 

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

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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eng.º João Manuel Domingues e eng.º 

regime simplificado – para 

projeto de execução para construção de muros de suporte de terras na Rua de 

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2014, na qualidade de 

emissão de certidão comprovando a decisão do 

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

de 2014 que a seguir se 

istolin pretende obter um financiamento junto da Caixa Económica 

Montepio Geral para realizar obras no lote 56 da ZIV. Tal financiamento vai ser realizado 

és de um contrato de leasing imobiliário, o que implica a alteração da propriedade do 

deve a CMV deliberar, nos termos do  art. 9º 

exercer ou não o direito de 

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

idente, eng.º Paulo Sousa, de 03 de outubro de 2014, que a 

tratar do pedido do requerente, tendo em 

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

não exercer a opção de direito de preferência sobre o 

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

, proceder em conformidade com o teor da 

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

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



 

 

8 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO

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

• Proposta de Protocolo de colaboraçã

de Aveiro, apresentada pelo técnico superior de Desporto, 

“Considerando: 

1. Os objetivos do Município de Vagos ao nível da rentabilização desportiva, social e 

económica da pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vago

modalidade junto da comunidade escolar e da população em geral;

2. Que a Associação de Atletismo de Aveiro é um parceiro fundamental na persecução dos 

objetivos referidos no número anterior;

3. Que a assinatura do presente protocolo permitirá 

no sentido de possibilitar a realização no Estádio Municipal de Vagos de provas integradas 

no calendário oficial da Federação Portuguesa de Atletismo, com os inerentes benefícios para 

o turismo e para a economia 

4. 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 

colaboração com a Associação de Atletismo de Aveiro.”

• Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e a Associação de Atletismo de Aveiro, 

que abaixo se transcreve:

“Protocolo de Colaboração

Entre: 

O Município de Vagos (doravante 

identificada como 1º Outorgante, representada pelo senhor Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos;

E 

Associação de Atletismo de Aveiro (doravante designada po

direito privado, constituída sob forma associativa sem fins lucrativos, em 4 de Maio de 

1979, e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, nos termos do artigo 3º do 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO

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

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

apresentada pelo técnico superior de Desporto, que abaixo se transcreve

Os objetivos do Município de Vagos ao nível da rentabilização desportiva, social e 

económica da pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos e da promoção da 

modalidade junto da comunidade escolar e da população em geral; 

Que a Associação de Atletismo de Aveiro é um parceiro fundamental na persecução dos 

objetivos referidos no número anterior; 

Que a assinatura do presente protocolo permitirá ainda a colaboração entre as duas entidades 

no sentido de possibilitar a realização no Estádio Municipal de Vagos de provas integradas 

no calendário oficial da Federação Portuguesa de Atletismo, com os inerentes benefícios para 

o turismo e para a economia do concelho; 

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 

colaboração com a Associação de Atletismo de Aveiro.” 

Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e a Associação de Atletismo de Aveiro, 

que abaixo se transcreve: 

Protocolo de Colaboração 

O Município de Vagos (doravante designado por MV), pessoa coletiva nº 506912883, 

identificada como 1º Outorgante, representada pelo senhor Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos; 

Associação de Atletismo de Aveiro (doravante designada por AAA), pessoa coletiva de 

direito privado, constituída sob forma associativa sem fins lucrativos, em 4 de Maio de 

1979, e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, nos termos do artigo 3º do 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO 

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

o entre o Município de Vagos e a Associação de Atletismo 

que abaixo se transcreve: 

Os objetivos do Município de Vagos ao nível da rentabilização desportiva, social e 

s e da promoção da 

Que a Associação de Atletismo de Aveiro é um parceiro fundamental na persecução dos 

ainda a colaboração entre as duas entidades 

no sentido de possibilitar a realização no Estádio Municipal de Vagos de provas integradas 

no calendário oficial da Federação Portuguesa de Atletismo, com os inerentes benefícios para 

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 

Protocolo de colaboração entre o Município de Vagos e a Associação de Atletismo de Aveiro, 

designado por MV), pessoa coletiva nº 506912883, 

identificada como 1º Outorgante, representada pelo senhor Dr. Silvério Rodrigues 

 

r AAA), pessoa coletiva de 

direito privado, constituída sob forma associativa sem fins lucrativos, em 4 de Maio de 

1979, e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, nos termos do artigo 3º do 



 

 

Decreto-Lei nº460/77 de 7 de Novembro, por despacho

nº de identificação de pessoa coletiva 501573950, identificada como 2º Outorgante, 

representada pelo Senhor Mário Simões Cordeiro, na qualidade de vice

competências delegadas;

é celebrado o presente protocol

AAA, a realização de um plano de desenvolvimento do atletismo no concelho de Vagos, no 

distrito de Aveiro e a nível nacional. 

Este plano será integrado no programa de atividades da própria Associação 

de Aveiro e da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), cujo MV é já promotor.

Assim, o MV e a AAA comprometem

possibilitem a promoção e a prática do atletismo pelos munícipes de Vagos, pelos 

locais e pelos alunos dos diferentes níveis de ensino do concelho, considerando que:

a) A AAA pretende ampliar a prática do atletismo, disponibilizando meios para o 

desenvolvimento da modalidade;

b) O MV dispõe de infraestruturas e dos meios adequad

comprometendo

no âmbito deste Protocolo, na promoção de eventos e nas ações relacionadas com a 

formação e com a promoção do atletismo;

Face ao exposto, é celebra

seguintes cláusulas.

1. O presente Protocolo tem por objetivo definir, nos termos abaixo exarados, as condições de 

utilização dos seguintes espaços:

a) Desportivos: Pista de atletismo 

sintética e setor de lançamentos);

b) De apoio: balneários do Estádio e gabinete para o secretariado e para o vídeo finhish.

2. A utilização dos restantes espaços desportivos e espaços não desportivos carec

autorização prévia do MV.

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Lei nº460/77 de 7 de Novembro, por despacho de 19 de Dezembro de 2001, com o 

nº de identificação de pessoa coletiva 501573950, identificada como 2º Outorgante, 

representada pelo Senhor Mário Simões Cordeiro, na qualidade de vice

competências delegadas; 

é celebrado o presente protocolo de colaboração, o qual visa articular entre o MV e a 

AAA, a realização de um plano de desenvolvimento do atletismo no concelho de Vagos, no 

distrito de Aveiro e a nível nacional.  

Este plano será integrado no programa de atividades da própria Associação 

de Aveiro e da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), cujo MV é já promotor.

Assim, o MV e a AAA comprometem-se a cooperar num conjunto de ações integradas que 

possibilitem a promoção e a prática do atletismo pelos munícipes de Vagos, pelos 

locais e pelos alunos dos diferentes níveis de ensino do concelho, considerando que:

a) A AAA pretende ampliar a prática do atletismo, disponibilizando meios para o 

desenvolvimento da modalidade; 

b) O MV dispõe de infraestruturas e dos meios adequados à prática desportiva, 

comprometendo-se a divulgar, em conjunto com a AAA, as diversas ações a desenvolver 

no âmbito deste Protocolo, na promoção de eventos e nas ações relacionadas com a 

formação e com a promoção do atletismo; 

Face ao exposto, é celebrado entre o MV e a AAA o presente Protocolo, que se rege pelas 

seguintes cláusulas. 

Primeira 

1. O presente Protocolo tem por objetivo definir, nos termos abaixo exarados, as condições de 

utilização dos seguintes espaços: 

a) Desportivos: Pista de atletismo do Estádio Municipal de Vagos (pista de atletismo 

sintética e setor de lançamentos); 

b) De apoio: balneários do Estádio e gabinete para o secretariado e para o vídeo finhish.

2. A utilização dos restantes espaços desportivos e espaços não desportivos carec

autorização prévia do MV. 

 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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de 19 de Dezembro de 2001, com o 

nº de identificação de pessoa coletiva 501573950, identificada como 2º Outorgante, 

representada pelo Senhor Mário Simões Cordeiro, na qualidade de vice-presidente com 

o de colaboração, o qual visa articular entre o MV e a 

AAA, a realização de um plano de desenvolvimento do atletismo no concelho de Vagos, no 

Este plano será integrado no programa de atividades da própria Associação de Atletismo 

de Aveiro e da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), cujo MV é já promotor. 

se a cooperar num conjunto de ações integradas que 

possibilitem a promoção e a prática do atletismo pelos munícipes de Vagos, pelos clubes 

locais e pelos alunos dos diferentes níveis de ensino do concelho, considerando que: 

a) A AAA pretende ampliar a prática do atletismo, disponibilizando meios para o 

os à prática desportiva, 

se a divulgar, em conjunto com a AAA, as diversas ações a desenvolver 

no âmbito deste Protocolo, na promoção de eventos e nas ações relacionadas com a 

do entre o MV e a AAA o presente Protocolo, que se rege pelas 

1. O presente Protocolo tem por objetivo definir, nos termos abaixo exarados, as condições de 

do Estádio Municipal de Vagos (pista de atletismo 

b) De apoio: balneários do Estádio e gabinete para o secretariado e para o vídeo finhish. 

2. A utilização dos restantes espaços desportivos e espaços não desportivos carece de 



 

 

Compromete-se o 1º Outorgante, nos termos do presente protocolo, a:

a) A superintender todas as atividades a desenvolver nos espaços referidos na cláusula 

anterior, assegurando o seu regular funcionamento, o controlo 

fiscalização das utilizações;

b) Colaborar com a AAA de forma concertada, permitindo

calendário de provas, de estágios, de treinos de seleções e de ações de formação 

que pretenda realizar nas referidas instalações,

das mesmas;

c) Conceder um desconto de 50% sobre as taxas de utilização previstas no 

Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos referentes 

aos espaços referidos na cláusula primeira, aos utilizado

AAA e a outros praticantes residentes no concelho de Vagos e que sejam de 

Associações congéneres, salvo se for acordado protocolarmente qualquer outra 

forma de atuação. Os praticantes filiados noutras associações distritais dever

solicitar previamente a utilização da Pista de Atletismo ao abrigo do presente 

protocolo; 

d) Isentar das devidas taxas de utilização, referidas na alínea anterior, a utilização da 

Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos para a realização de 

competições, estágios e formações oficiais organizadas pela AAA, pela FPA ou por 

clubes sediados no concelho de Vagos e filiados na AAA;

e) Nos termos das suas disponibilidades, promover o apetrechamento técnico da Pista 

de Atletismo do Estádio Municipal de V

Compromete-se o 2º Outorgante, nos termos do presente protocolo, a:

a) Definir e promover, de forma articulada com o MV, um calendário de provas, de 

estágios, de treinos de seleções e de ações de formação que pretenda realizar nas 

referidas instalações, informando ainda de quaisquer alterações com a antecedência 

mínima de quinze dias úteis;

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Segunda 

se o 1º Outorgante, nos termos do presente protocolo, a: 

a) A superintender todas as atividades a desenvolver nos espaços referidos na cláusula 

anterior, assegurando o seu regular funcionamento, o controlo 

fiscalização das utilizações; 

b) Colaborar com a AAA de forma concertada, permitindo-lhe elaborar e promover um 

calendário de provas, de estágios, de treinos de seleções e de ações de formação 

que pretenda realizar nas referidas instalações, de acordo com a disponibilidade 

das mesmas; 

c) Conceder um desconto de 50% sobre as taxas de utilização previstas no 

Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos referentes 

aos espaços referidos na cláusula primeira, aos utilizadores dos clubes filiados na 

AAA e a outros praticantes residentes no concelho de Vagos e que sejam de 

Associações congéneres, salvo se for acordado protocolarmente qualquer outra 

forma de atuação. Os praticantes filiados noutras associações distritais dever

solicitar previamente a utilização da Pista de Atletismo ao abrigo do presente 

 

d) Isentar das devidas taxas de utilização, referidas na alínea anterior, a utilização da 

Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos para a realização de 

petições, estágios e formações oficiais organizadas pela AAA, pela FPA ou por 

clubes sediados no concelho de Vagos e filiados na AAA; 

e) Nos termos das suas disponibilidades, promover o apetrechamento técnico da Pista 

de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos. 

Terceira 

se o 2º Outorgante, nos termos do presente protocolo, a: 

Definir e promover, de forma articulada com o MV, um calendário de provas, de 

estágios, de treinos de seleções e de ações de formação que pretenda realizar nas 

talações, informando ainda de quaisquer alterações com a antecedência 

mínima de quinze dias úteis; 
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a) A superintender todas as atividades a desenvolver nos espaços referidos na cláusula 

anterior, assegurando o seu regular funcionamento, o controlo de acessos e a 

lhe elaborar e promover um 

calendário de provas, de estágios, de treinos de seleções e de ações de formação 

de acordo com a disponibilidade 

c) Conceder um desconto de 50% sobre as taxas de utilização previstas no 

Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos referentes 

res dos clubes filiados na 

AAA e a outros praticantes residentes no concelho de Vagos e que sejam de 

Associações congéneres, salvo se for acordado protocolarmente qualquer outra 

forma de atuação. Os praticantes filiados noutras associações distritais deverão 

solicitar previamente a utilização da Pista de Atletismo ao abrigo do presente 

d) Isentar das devidas taxas de utilização, referidas na alínea anterior, a utilização da 

Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos para a realização de 

petições, estágios e formações oficiais organizadas pela AAA, pela FPA ou por 

e) Nos termos das suas disponibilidades, promover o apetrechamento técnico da Pista 

Definir e promover, de forma articulada com o MV, um calendário de provas, de 

estágios, de treinos de seleções e de ações de formação que pretenda realizar nas 

talações, informando ainda de quaisquer alterações com a antecedência 



 

 

b) Quando aplicável, envolver a FPA na realização de estágios, de ações de formação 

e de competições nacionais no concelho de Vagos;

c) Colaborar com o MV, 

realização de eventos da modalidade promovidos pela autarquia;

d) Isentar das devidas taxas, a realização de competições de atletismo de estrada, de 

pista ou de corta mato a realizar no concelho de Vagos, de

organizadas pelo MV ou por clubes sediados no concelho e filiados na AAA;

e) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos;

f) Fornecer ao MV a lista atualizada dos pratic

poderão beneficiar do disposto no presente protocolo;

g) A colocar na Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos um sector completo 

de salto em altura (estrutura base, colchões, colchão superior de rede, postes, fa

cobertura em lona), oito blocos de partida, oito testemunhos e 1 escadote de juiz de 

partidas. 

1. Os utilizadores que beneficiem do presente protocolo e que violem as normas constantes no 

Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo

Vagos ficam sujeitos às sanções previstas no referido regulamento, deixando ainda de 

poder utilizar a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos ao abrigo do presente 

protocolo. 

2. O disposto no n.º anterior poderá ser aplicado 

coletivamente ao clube filiado na AAA.

A autorização para a fixação de qualquer tipo de publicidade nas instalações é da 

competência exclusiva do MV. A AAA poderá, no entanto, colocar e explorar publicidade 

móvel nas referidas instalações no âmbito das provas, dos estágios e das ações de 

formação por si organizadas ou co

MV. 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Quando aplicável, envolver a FPA na realização de estágios, de ações de formação 

e de competições nacionais no concelho de Vagos; 

Colaborar com o MV, mediante a sua disponibilidade, na organização e na 

realização de eventos da modalidade promovidos pela autarquia; 

Isentar das devidas taxas, a realização de competições de atletismo de estrada, de 

pista ou de corta mato a realizar no concelho de Vagos, desde que as mesmas sejam 

organizadas pelo MV ou por clubes sediados no concelho e filiados na AAA;

Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos; 

Fornecer ao MV a lista atualizada dos praticantes filiados na AAA e que, como tal, 

poderão beneficiar do disposto no presente protocolo; 

A colocar na Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos um sector completo 

de salto em altura (estrutura base, colchões, colchão superior de rede, postes, fa

cobertura em lona), oito blocos de partida, oito testemunhos e 1 escadote de juiz de 

Quarta 

Os utilizadores que beneficiem do presente protocolo e que violem as normas constantes no 

Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo Desportivo Municipal de 

Vagos ficam sujeitos às sanções previstas no referido regulamento, deixando ainda de 

poder utilizar a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos ao abrigo do presente 

O disposto no n.º anterior poderá ser aplicado individualmente ao utilizador ou 

coletivamente ao clube filiado na AAA. 

Quinta 

A autorização para a fixação de qualquer tipo de publicidade nas instalações é da 

competência exclusiva do MV. A AAA poderá, no entanto, colocar e explorar publicidade 

referidas instalações no âmbito das provas, dos estágios e das ações de 

formação por si organizadas ou co-organizadas, desde que previamente autorizada pelo 

, da Câmara Municipal de Vagos 

12 

Quando aplicável, envolver a FPA na realização de estágios, de ações de formação 

mediante a sua disponibilidade, na organização e na 

Isentar das devidas taxas, a realização de competições de atletismo de estrada, de 

sde que as mesmas sejam 

organizadas pelo MV ou por clubes sediados no concelho e filiados na AAA; 

Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do 

antes filiados na AAA e que, como tal, 

A colocar na Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos um sector completo 

de salto em altura (estrutura base, colchões, colchão superior de rede, postes, fasquia e 

cobertura em lona), oito blocos de partida, oito testemunhos e 1 escadote de juiz de 

Os utilizadores que beneficiem do presente protocolo e que violem as normas constantes no 

Desportivo Municipal de 

Vagos ficam sujeitos às sanções previstas no referido regulamento, deixando ainda de 

poder utilizar a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos ao abrigo do presente 

individualmente ao utilizador ou 

A autorização para a fixação de qualquer tipo de publicidade nas instalações é da 

competência exclusiva do MV. A AAA poderá, no entanto, colocar e explorar publicidade 

referidas instalações no âmbito das provas, dos estágios e das ações de 

organizadas, desde que previamente autorizada pelo 



 

 

Os outorgantes comprometem

o maior êxito na concretização dos objectivos do presente Protocolo, sendo certo que 

outras medidas serão levadas a cabo no espírito de cooperação e concertação ora 

concretizados. 

O presente Protocolo considera

é válido pelo prazo de um ano, renovando

nenhuma das partes o denunciar, com a antecedência mínima de sessenta dias.

Este Protocolo só poderá ser alterado por acordo escrito entre as dua

Os outorgantes celebram o presente Protocolo devidamente rubricado e assinado, ficando 

cada um dos outorgantes com um exemplar.”

• Parecer do técnico superior jurista da UAJ (Unidade Administrativa e Jurí

Samagaio, de 06 de outubro

“Exm.º Sr. Secretário Pedro Bento

• Despacho do senhor Pres

transcreve:” À Reunião da

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá

Deve o Serviço de Desporto e Juventude

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

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

9 – UTILIZAÇÃO DA PISCINA DE VAGOS PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE 

SANTO ANDRÉ – PROPOSTA DE 

SÉNIORES -------------------------------

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

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Sexta 

Os outorgantes comprometem-se a um total empenho e colaboração mútuos, tendo em vista 

maior êxito na concretização dos objectivos do presente Protocolo, sendo certo que 

outras medidas serão levadas a cabo no espírito de cooperação e concertação ora 

Sétima 

O presente Protocolo considera-se em vigor após a sua assinatura pelos 

é válido pelo prazo de um ano, renovando-se automaticamente, por iguais períodos, se 

nenhuma das partes o denunciar, com a antecedência mínima de sessenta dias.

Oitava 

Este Protocolo só poderá ser alterado por acordo escrito entre as duas partes.

Nona 

Os outorgantes celebram o presente Protocolo devidamente rubricado e assinado, ficando 

cada um dos outorgantes com um exemplar.” 

Parecer do técnico superior jurista da UAJ (Unidade Administrativa e Jurí

outubro de 2014, que a seguir se transcreve: -------------------------------------

Secretário Pedro Bento. O protocolo em causa afigura-se-me corre

Presidente, dr. Silvério Regalado, de 10 de outubro de 201

ão da C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de Protocolo e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo. ---------------------------------------------------------------------

Deve o Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

UTILIZAÇÃO DA PISCINA DE VAGOS PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE 

PROPOSTA DE ISENÇÃO PARCIAL DA TAXA REFERENTE À

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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se a um total empenho e colaboração mútuos, tendo em vista 

maior êxito na concretização dos objectivos do presente Protocolo, sendo certo que 

outras medidas serão levadas a cabo no espírito de cooperação e concertação ora 

se em vigor após a sua assinatura pelos dois outorgantes e 

se automaticamente, por iguais períodos, se 

nenhuma das partes o denunciar, com a antecedência mínima de sessenta dias. 

s partes. 

Os outorgantes celebram o presente Protocolo devidamente rubricado e assinado, ficando 

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

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

correto.”; --------------- 

de 2014, que a seguir se 

Protocolo e autorizar o senhor 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

UTILIZAÇÃO DA PISCINA DE VAGOS PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE 

ISENÇÃO PARCIAL DA TAXA REFERENTE ÀS AULAS 

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

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



 

 

• Proposta do técnico superior de Desporto, de 09 de outubro de 2014, sobre 

taxa referente às aulas de s

Considerando: 

1. “O pedido de esclarecimentos enviado pela Técnica de Serviço Social da instituição em 

epígrafe relativamente à frequência das aulas sénior na Piscina Municipal de Vagos, em 

anexo;  

2. Que o Regulamento e Tabela de 

prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor previsto 

para as aulas sénior é de 15.59

3. Que, de acordo com o Regulamento de Funcionamento e de

Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não isenta o utente do 

pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, apesar de os referidos utentes 

frequentarem a piscina apenas uma vez por semana, é d

totalidade da mensalidade;

4. No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º 

excepcionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara Municipal de 

Vagos poderá isentar, total ou parcialmente

aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro;

5. Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes utentes 

configura-se como uma medida pontual, no apoio à prática 

orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá ser enquadrada pelo 

disposto no ponto anterior;

6. Que os referidos alunos serão integrados numa turma sénior já existente 

na qual o número de vagas pe

Associação de Solidariedade de Santo André;

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar em 50% a 

taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes da Associação d

de Santo André.”

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

do técnico superior de Desporto, de 09 de outubro de 2014, sobre 

taxa referente às aulas de séniores, que abaixo se transcreve: 

O pedido de esclarecimentos enviado pela Técnica de Serviço Social da instituição em 

epígrafe relativamente à frequência das aulas sénior na Piscina Municipal de Vagos, em 

Que o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos não 

prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor previsto 

para as aulas sénior é de 15.59€, correspondendo a 2 aulas semanais;

Que, de acordo com o Regulamento de Funcionamento e de Utilização do Complexo 

Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não isenta o utente do 

pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, apesar de os referidos utentes 

frequentarem a piscina apenas uma vez por semana, é devido o valor referente à 

totalidade da mensalidade; 

No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º 

excepcionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara Municipal de 

Vagos poderá isentar, total ou parcialmente, os utentes do pagamento das taxas 

aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro;

Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes utentes 

se como uma medida pontual, no apoio à prática de atividade física regular e 

orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá ser enquadrada pelo 

disposto no ponto anterior; 

Que os referidos alunos serão integrados numa turma sénior já existente 

na qual o número de vagas permite a frequência das aulas pela totalidade dos alunos da 

Associação de Solidariedade de Santo André; 

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar em 50% a 

taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes da Associação d

” 
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do técnico superior de Desporto, de 09 de outubro de 2014, sobre isenção parcial da 

O pedido de esclarecimentos enviado pela Técnica de Serviço Social da instituição em 

epígrafe relativamente à frequência das aulas sénior na Piscina Municipal de Vagos, em 

Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos não 

prevê qualquer taxa para apenas uma aula sénior semanal, pelo que o valor previsto 

€, correspondendo a 2 aulas semanais; 

Utilização do Complexo 

Desportivo Municipal de Vagos, a não utilização das instalações não isenta o utente do 

pagamento das taxas devidas (n.º 3 do art.º 38.º), pelo que, apesar de os referidos utentes 

evido o valor referente à 

No entanto, que o regulamento prevê, no n.º 5 do art.º 40.º – Isenções, que 

excepcionalmente e sempre que hajam razões que o justifiquem, a Câmara Municipal de 

, os utentes do pagamento das taxas 

aplicáveis, desde que a atividade a desenvolver não tenha por objetivo o lucro; 

Que uma possível isenção parcial das taxas de utilização a aplicar a estes utentes 

de atividade física regular e 

orientada pela população sénior do concelho, pelo que poderá ser enquadrada pelo 

Que os referidos alunos serão integrados numa turma sénior já existente – Aula Sénior 5, 

rmite a frequência das aulas pela totalidade dos alunos da 

Proponho que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar em 50% a 

taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes da Associação de Solidariedade 



 

 

• Despacho do senhor Pres

transcreve:” À Reunião da

A Câmara Municipal deliberou, por

Deve o Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ

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

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

10 – HABITAÇÃO SOCIAL –

EM PRESTAÇÕES MENSAIS 

SANTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Requerimento da senhora

habitação social Bloco C, 1º dire

nesta Câmara Municipal em 07 de outubr

valor de 1.033,10€, em atraso 

prestações mensais no valor de 51,65

• Informação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, 09 de outubro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

e trinta e três euros e dez cêntimos), em 

Devem os SAS – Serviços de Ação Social

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

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

11 – TRANSPORTES ESCOLARES 

RUI FILIPE SILVA – PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACI

Presentes: 

• Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 29 de setembro de 2014, a solicitar 

transporte para o seu filho Rui Filipe Silva da sua 

Paroquial S. Pedro da Palhaça; 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Presidente, dr. Silvério Regalado, de 10 de outubro de 201

ão da C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de isenção parcial da referida

Deve o Serviço de Desporto e Juventude da DEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

– PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS DE RENDA SOCIAL 

EM PRESTAÇÕES MENSAIS – INQUILINA – GUIOMAR ISABEL DE JESUS GRAVE 

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

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

senhora Guiomar Isabel de Jesus Grave Santos, residente no apartamento de 

habitação social Bloco C, 1º direito, Bairro Dr. Pedro Guimarães, Vagos, com registo de entr

nesta Câmara Municipal em 07 de outubro de 2014, solicita o pagamento de renda social, no 

em atraso referentes aos meses de julho, agosto e setembro

no valor de 51,65€; --------------------------------------------------------------

ormação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 09 de outubro de 2014; 

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

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

cêntimos), em 20 prestações mensais, no valor de 51,65€ cada.

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

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

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

TRANSPORTES ESCOLARES – TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO ESPECIAL 

PARA O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DA PALHAÇA 

Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 29 de setembro de 2014, a solicitar 

transporte para o seu filho Rui Filipe Silva da sua residência para o C.A.O. do Centro Social 

Paroquial S. Pedro da Palhaça; -------------------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 

15 

de 2014, que a seguir se 

aprovar a proposta de isenção parcial da referida taxa. -- 

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIVIDAS DE RENDA SOCIAL 

GUIOMAR ISABEL DE JESUS GRAVE 

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

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

Guiomar Isabel de Jesus Grave Santos, residente no apartamento de 

Vagos, com registo de entrada 

solicita o pagamento de renda social, no 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2013, em 

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

Ferreira, de 09 de outubro de 2014;  

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

, autorizar o pagamento no valor total de 1.033,10 € (mil 

€ cada. -------------------- 

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ENSINO ESPECIAL – 

ONAIS DA PALHAÇA --- 

Requerimento de Fernanda Isabel de Jesus dos Santos, de 29 de setembro de 2014, a solicitar 

residência para o C.A.O. do Centro Social 

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



 

 

• Declaração de 10 de setembro 2014, da Instituição Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, 

a valência de Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.), informando, para os devidos efeitos, 

que Rui Filipe Silva frequenta aquela instituição; 

• Informação da técnica superior de Serviço Social

• Despacho da senhora Veread

A Câmara Municipal deliberou, por maioria

Júnior, e atendendo às circunstâncias, 

(cento e sessenta e seis euros e trinta e dois

Devem os SAS – Serviços de Ação Social, proceder em conformid

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

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

12 - TRANSPORTES ESCOLARES 

100% - ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

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

• Pedido de comparticipação de Passe Escolar a 100% 

senhora Anabela dos 

Canto de Calvão; ---------

• Documento comprovativo da matrícula; 

• Informação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 06 de outu

2014, onde propõe 

forma a permitir à aluna

presente ano letivo”

• Despacho da senhora Vereadora, Du

A Câmara Municipal deliberou, por 

técnica superior de Serviço Social

euros), dependendo do número de dias úteis no mês. 

Devem os SAS – Serviços de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Declaração de 10 de setembro 2014, da Instituição Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, 

ia de Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.), informando, para os devidos efeitos, 

que Rui Filipe Silva frequenta aquela instituição; ---------------------------------------------------------

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 08 de outubro de 2014; 

spacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de outubro de 2014. 

por maioria, com uma abstenção do senhor Vereador eng.º 

s circunstâncias, aprovar o pagamento do referido transporte no valor de 166,32

(cento e sessenta e seis euros e trinta e dois cêntimos) até dezembro de 2014. ------------------------

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

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

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

TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 

ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO – MARA DANIELA SANTOS ROSA

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

Pedido de comparticipação de Passe Escolar a 100% - Ensino Secundário, apresentado pela

a Anabela dos Santos Pimenta, (mãe da aluna acima referida), 

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

Documento comprovativo da matrícula; --------------------------------------------

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 06 de outu

propõe “o pagamento do passe escolar a 100%, pela Câmara Municipal, de 

forma a permitir à aluna a frequência regular da escola e a conclusã

presente ano letivo”; ------------------------------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de outubro de 2014. 

cipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de comparticipação apresentada pela

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, no valor de cerca de 24,00 €/mês

dependendo do número de dias úteis no mês. ------------------------------------------------

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

16 

Declaração de 10 de setembro 2014, da Instituição Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, 

ia de Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.), informando, para os devidos efeitos, 

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

de 08 de outubro de 2014; -- 

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

abstenção do senhor Vereador eng.º Mário Martins 

do transporte no valor de 166,32€ 

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

ade com o teor da presente 

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

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

PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 

MARA DANIELA SANTOS ROSA ------------------ 

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

ino Secundário, apresentado pela 

da aluna acima referida), com residência em 

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

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

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 06 de outubro de 

pela Câmara Municipal, de 

e a conclusão do curso, no 

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

lcínia Sereno, de 09 de outubro de 2014. ------------------ 

, aceitar a proposta de comparticipação apresentada pela 

/mês (vinte e quatro 

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

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

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

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



 

 

13 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

ESCOLAR – ANO LETIVO 2014/2015 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR 

Presentes: 

• Informação da técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 09 de outu

2014, que a seguir se transcreve:

“Candidaturas Pré

As candidaturas à Ação Social Escolar, para os alunos do Ensino Pré

e 1º Ciclo do Ensino Básico,

do concelho de Vagos, tendo a receção das mesmas sido feita no Serviço de Ação 

Social (S.A.S) da Câmara Municipal de Vagos, no período de 15 de abril a 16 de junho.

As candidaturas apresentadas pelo

avaliadas de acordo com o legislado no Decreto

as alterações introduzidas pelo Despacho n.º Despacho 11306 

setembro. 

As candidaturas que não se apresentavam em conf

Indeferidas, pelos motivos apontados na legenda que consta das listas provisórias. As 

mesmas foram enviadas para os estabelecimentos de ensino respetivos, no início do ano 

letivo, para consulta dos pais/encarregados de educação.

No período d

atendidos, no SAS, 42 encarregados de educação, tendo 2 apresentado reclamação 

escrita, relativamente ao escalão ou indeferimento atribuídos.

Após a realização das visitas domiciliárias foi mantido o I

ou foram os alunos reposicionados no Escalão A ou B, consoante a situação económica 

e familiar verificadas.

Assim, nos termos do Decreto

11306- D/2014, de 8 de setembro, ficaram posicionad

respetivamente, os alunos que beneficiam do 1º e 2º Escalão do Abono de Família ou, 

os que, após a apresentação da reclamação escrita e respetiva reavaliação da atual 

situação económica do agregado familiar, reuniam condiçõ

Escalão A ou B.

Pelo exposto e tendo em conta as listas de classificação definitiva, em anexo, 

proponho; 

1 - A aprovação das Listas Definitivas do Alunos Candidatos ao Subsídio 

Escolar – 1º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXILIOS ECONOMICOS – 1º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ

ANO LETIVO 2014/2015 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

ALUNOS CANDIDATOS AO SUBSIDIO ESCOLAR ---------------------------------------------------------

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 09 de outu

, que a seguir se transcreve: 

“Candidaturas Pré-Escolar e 1º Ciclo 

As candidaturas à Ação Social Escolar, para os alunos do Ensino Pré

e 1º Ciclo do Ensino Básico, decorreram nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo 

do concelho de Vagos, tendo a receção das mesmas sido feita no Serviço de Ação 

Social (S.A.S) da Câmara Municipal de Vagos, no período de 15 de abril a 16 de junho.

As candidaturas apresentadas pelos pais/encarregados de educação, foram 

avaliadas de acordo com o legislado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho n.º Despacho 11306 

As candidaturas que não se apresentavam em conf

pelos motivos apontados na legenda que consta das listas provisórias. As 

mesmas foram enviadas para os estabelecimentos de ensino respetivos, no início do ano 

letivo, para consulta dos pais/encarregados de educação. 

No período de reclamação que decorreu de 16 a 25 de setembro foram 

atendidos, no SAS, 42 encarregados de educação, tendo 2 apresentado reclamação 

escrita, relativamente ao escalão ou indeferimento atribuídos. 

Após a realização das visitas domiciliárias foi mantido o Indeferimento inicial 

ou foram os alunos reposicionados no Escalão A ou B, consoante a situação económica 

e familiar verificadas. 

Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e Despacho n.º 

D/2014, de 8 de setembro, ficaram posicionados no Escalão A ou no Escalão B, 

respetivamente, os alunos que beneficiam do 1º e 2º Escalão do Abono de Família ou, 

os que, após a apresentação da reclamação escrita e respetiva reavaliação da atual 

situação económica do agregado familiar, reuniam condições para beneficiar do 

Escalão A ou B.  

Pelo exposto e tendo em conta as listas de classificação definitiva, em anexo, 

A aprovação das Listas Definitivas do Alunos Candidatos ao Subsídio 

1º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-escolar. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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EDUCAÇÃO PRÉ-

LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

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

técnica superior de Serviço Social, dr.ª Lina Ferreira, de 09 de outubro de 

As candidaturas à Ação Social Escolar, para os alunos do Ensino Pré-escolar 

infância e Escolas do 1º Ciclo 

do concelho de Vagos, tendo a receção das mesmas sido feita no Serviço de Ação 

Social (S.A.S) da Câmara Municipal de Vagos, no período de 15 de abril a 16 de junho. 

s pais/encarregados de educação, foram 

Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho n.º Despacho 11306 -D/2014, de 8 de 

As candidaturas que não se apresentavam em conformidade foram 

pelos motivos apontados na legenda que consta das listas provisórias. As 

mesmas foram enviadas para os estabelecimentos de ensino respetivos, no início do ano 

e reclamação que decorreu de 16 a 25 de setembro foram 

atendidos, no SAS, 42 encarregados de educação, tendo 2 apresentado reclamação 

ndeferimento inicial 

ou foram os alunos reposicionados no Escalão A ou B, consoante a situação económica 

Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e Despacho n.º 

os no Escalão A ou no Escalão B, 

respetivamente, os alunos que beneficiam do 1º e 2º Escalão do Abono de Família ou, 

os que, após a apresentação da reclamação escrita e respetiva reavaliação da atual 

es para beneficiar do 

Pelo exposto e tendo em conta as listas de classificação definitiva, em anexo, 

A aprovação das Listas Definitivas do Alunos Candidatos ao Subsídio 



 

 

 2 - O pagamento dos subsídios aos alunos do 1º Ciclo com o Escalão A ou B, 

nos termos do Anexo III, do Despacho 11306 

de acordo com os valores abaixo indicados por aluno :

Escalão A = alunos do 1º  e  2º ano 

39,60 euros 

                      

= 45,80 euros 

Escalão B = alunos do 1º  e  2º ano 

19,80 euros 

                      

= 22,90 euros 

Para o ano lectivo 2014/2015 e de acordo com os valores acima apresentados 

estima-se uma despesa, para subsídio de livros e material escolar, de: 

dos subsídios a pagar/ Total:  6.535,80 euros + 305,50 euros (este último valor é 

referente aos 32 alunos que beneficiaram dos livros doados, mas mantém o direito ao 

valor do material escolar 

euros/aluno). 

Total estimado para os subsídios: 6.841,30 euros.

ESCALÃO A:  1º e 2º Anos = 39,60 euros x 50 alunos (Excluídos os 6 alunos que 

beneficiaram dos livros doados 

                       3º e  4ºAnos = 45,80 euros 

beneficiaram dos livros doados 

ESCALÃO B:  1º e 2º Anos = 19,80 euros x 45 alunos  (Excluídos os 10 alunos que 

beneficiaram dos livros doados 

                        

beneficiaram dos livros doados 

Os alunos do Pré

refeição escolar, se beneficiam do escalão A, ou pagar metade do valor, se beneficiam 

do escalão B. 

 Escalão A 

 Valor da refeição escolar: 1,4

alunos com escalão B pagam metade)

Anexos:  

- Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escolar 

Ciclo 

- Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escola

Pré-escolar

Anexo 1 – 

Freguesia de Vagos e Santo António;

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

O pagamento dos subsídios aos alunos do 1º Ciclo com o Escalão A ou B, 

nos termos do Anexo III, do Despacho 11306 -D/2014, de 8 de setembro (em anexo 2), 

de acordo com os valores abaixo indicados por aluno : 

Escalão A = alunos do 1º  e  2º ano – Subsídio para livros e material escolar = 

                      alunos do 3º  e   4º ano – Subsídio para livros e material escolar 

 

Escalão B = alunos do 1º  e  2º ano – Subsídio para livros e material escolar = 

                      alunos do 3º  e   4º ano – Subsídio para livros e material escolar 

 

Para o ano lectivo 2014/2015 e de acordo com os valores acima apresentados 

se uma despesa, para subsídio de livros e material escolar, de: 

dos subsídios a pagar/ Total:  6.535,80 euros + 305,50 euros (este último valor é 

referente aos 32 alunos que beneficiaram dos livros doados, mas mantém o direito ao 

valor do material escolar – Escalão A = 13,00 euros/aluno e Escalão B = 6.50 

Total estimado para os subsídios: 6.841,30 euros. 

ESCALÃO A:  1º e 2º Anos = 39,60 euros x 50 alunos (Excluídos os 6 alunos que 

beneficiaram dos livros doados –  Conforme Anexo 1) = 1.980.80 euros

3º e  4ºAnos = 45,80 euros x 54 alunos (Excluídos os 9 alunos que 

beneficiaram dos livros doados –  Conforme Anexo 1) = 2.473,20  euros

ESCALÃO B:  1º e 2º Anos = 19,80 euros x 45 alunos  (Excluídos os 10 alunos que 

beneficiaram dos livros doados –  Conforme Anexo 1) =  891,00euros

                        3º e  4ºAnos = 22,90 euros x 52 alunos(Excluídos os 7 alunos que 

beneficiaram dos livros doados –  Conforme Anexo 1)  = 1.190,80 euros

Os alunos do Pré-escolar podem beneficiar da isenção do pagamento da 

refeição escolar, se beneficiam do escalão A, ou pagar metade do valor, se beneficiam 

 

Escalão A – 38 alunos                                    Escalão B – 56 alunos

Valor da refeição escolar: 1,46 euros (alunos com escalão A não pagam, 

alunos com escalão B pagam metade) 

Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escolar 

Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escola

escolar 

 Listagem dos alunos que beneficiaram dos livros doados pela Junta de 

Freguesia de Vagos e Santo António; 
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O pagamento dos subsídios aos alunos do 1º Ciclo com o Escalão A ou B, 

D/2014, de 8 de setembro (em anexo 2), 

sídio para livros e material escolar = 

Subsídio para livros e material escolar 

Subsídio para livros e material escolar = 

Subsídio para livros e material escolar 

Para o ano lectivo 2014/2015 e de acordo com os valores acima apresentados 

se uma despesa, para subsídio de livros e material escolar, de: Valor estimado 

dos subsídios a pagar/ Total:  6.535,80 euros + 305,50 euros (este último valor é 

referente aos 32 alunos que beneficiaram dos livros doados, mas mantém o direito ao 

Escalão A = 13,00 euros/aluno e Escalão B = 6.50 

ESCALÃO A:  1º e 2º Anos = 39,60 euros x 50 alunos (Excluídos os 6 alunos que 

Conforme Anexo 1) = 1.980.80 euros 

x 54 alunos (Excluídos os 9 alunos que 

Conforme Anexo 1) = 2.473,20  euros 

ESCALÃO B:  1º e 2º Anos = 19,80 euros x 45 alunos  (Excluídos os 10 alunos que 

Conforme Anexo 1) =  891,00euros 

3º e  4ºAnos = 22,90 euros x 52 alunos(Excluídos os 7 alunos que 

Conforme Anexo 1)  = 1.190,80 euros 

podem beneficiar da isenção do pagamento da 

refeição escolar, se beneficiam do escalão A, ou pagar metade do valor, se beneficiam 

56 alunos 

6 euros (alunos com escalão A não pagam, 

Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escolar – 1º 

Listas de classificação definitiva dos alunos candidatos à ação social escolar – 

Listagem dos alunos que beneficiaram dos livros doados pela Junta de 



 

 

Anexo 2 – Despacho n.º 11306 

Anexo 3 - Tabela dos alunos candidatos .

Anexo 4 e 5 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 09 de outubro de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela 

Serviço Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devem os SAS – Serviços de Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

14 – ABONO PARA FALHAS 

Presentes: 

• Proposta do Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal

(DDGRH e FM), datada de 10 de outubro

”Considerando que:

1. O serviço de Tesouraria, na componente de contacto direto com o cidadão, vai 

encerrar; 

2. A secção de Atendimento passará a receber todos os pagamentos em numerário;

3. O disposto no Decreto

falhas para os serviços da administração direta e indireta do Estado bem como aos 

serviços das administrações autárquicas);

Proponho a atribuição do «abono para falhas» às 3 (três) trabalhadoras da secção de 

Atendimento ao Cida

• Despacho da senhora vereador

transcreve: “Concordo. À Reunião da CM.”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

conformidade com o teor da presente deliberação. 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

Despacho n.º 11306 – D/2014, de 8 de setembro de 2014;

Tabela dos alunos candidatos . 

Anexo 4 e 5 – Lista com número de alunos por turma curricular e por escola

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 09 de outubro de 2014. 

l deliberou, por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela 

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

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

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

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

ABONO PARA FALHAS – ATRIBUIÇÃO -----------------------------------------------------------------

Proposta do Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal

, datada de 10 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve:

Considerando que: 

O serviço de Tesouraria, na componente de contacto direto com o cidadão, vai 

A secção de Atendimento passará a receber todos os pagamentos em numerário;

O disposto no Decreto-lei n.º 4/89, de 6 de janeiro, na redação atual (abono para 

falhas para os serviços da administração direta e indireta do Estado bem como aos 

serviços das administrações autárquicas); 

Proponho a atribuição do «abono para falhas» às 3 (três) trabalhadoras da secção de 

Atendimento ao Cidadão, a saber: 

• Coordenadora Técnica, Paula Franco 

• Assistente Técnica, Paula Matos e 

• Assistente Técnica, Susana Rocha” 

Despacho da senhora vereadora, Sara Caladé, datado de 10 de outubro de 2014, que a seguir se 

“Concordo. À Reunião da CM.”  

l deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor DDGRH e

Deve o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------
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D/2014, de 8 de setembro de 2014; 

com número de alunos por turma curricular e por escola.” 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 09 de outubro de 2014.  

l deliberou, por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela técnica superior de 

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

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

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

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

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

Proposta do Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal 

eguir se transcreve: 

O serviço de Tesouraria, na componente de contacto direto com o cidadão, vai 

A secção de Atendimento passará a receber todos os pagamentos em numerário; 

na redação atual (abono para 

falhas para os serviços da administração direta e indireta do Estado bem como aos 

Proponho a atribuição do «abono para falhas» às 3 (três) trabalhadoras da secção de 

de outubro de 2014, que a seguir se 

DDGRH e F M. ----------- 

Deve o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, proceder em 

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



 

 

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

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE EM 595_ PROC. º E03/2013 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

Presentes: 

• Informação do CDPP, arq. Pedro Castro, 

ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada referida 

em epígrafe; -------------------------------------------------

• Despacho da senhora Ver

transcreve: “Concordo. À Reunião da CM

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

• Fiscalização - os técnicos superiores, engenheiros André Nunes e João Bio e o assistente 

operacional Arcanjo Martins;

• Coordenação de Segurança em Obra

Deve a Divisão de Planeamento 

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

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

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

1 - JOÃO PAULO LUCAS ANDRÉ 

DE MORADIA -------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Requerimento de João Paulo Lucas André, de 08 de julho de 2014 a requerer o licenciamento 

para obras de construção de uma moradia unifamiliar; 

• Informação do senhor arq. 

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de

“Concordo com a informação prestada. À consideração superior, face à exposição de 

17/09/2014 e ao ponto 3 da informação supra.”

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

BENEFICIAÇÃO DE EM 595_ PROC. º E03/2013 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ---------------------------------------------------------------

P, arq. Pedro Castro, de 02 de outubro de 2014, a informar da necessidade de 

ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada referida 

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

da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de outubro de 2014, que a seguir se 

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

iberou, por unanimidade, nomear para desempenhar as funções de

s técnicos superiores, engenheiros André Nunes e João Bio e o assistente 

operacional Arcanjo Martins; 

Coordenação de Segurança em Obra - a técnica superior, engenheira Gabriela C

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

JOÃO PAULO LUCAS ANDRÉ – PROC.º 49/14 – GAF. DA BOA HORA – CO

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

Requerimento de João Paulo Lucas André, de 08 de julho de 2014 a requerer o licenciamento 

para obras de construção de uma moradia unifamiliar;  

ão do senhor arq. Manuel Tavares, de 09 de outubro de 2014; 

Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 09 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Concordo com a informação prestada. À consideração superior, face à exposição de 

17/09/2014 e ao ponto 3 da informação supra.”  
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20 

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

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

NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E 

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

de 2014, a informar da necessidade de 

ser designada a Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada referida 

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

eadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de outubro de 2014, que a seguir se 

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

es de:  

s técnicos superiores, engenheiros André Nunes e João Bio e o assistente 

Gabriela Cabano; 

o teor da presente 

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

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

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

CONSTRUÇÃO 

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

Requerimento de João Paulo Lucas André, de 08 de julho de 2014 a requerer o licenciamento 

09 de outubro de 2014, que a seguir se transcreve: 

Concordo com a informação prestada. À consideração superior, face à exposição de 



 

 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, 

transcreve: “ À Reunião da CM

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

técnico superior para que se torne possível a legalização da situação.

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

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

Usou da palavra, o senhor Alirio de Matos

senhor Presidente da Câmara Municipal: 

• Placa de sinalização na Rua dos Cardais de 50Km 

• Tapar os buracos que se encontram em frente à sua residência ou colocação de lombas;

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota e prestou os esclarecimentos tidos por 

convenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

 

Ata n.º 21/2014, de 15 de outubro, da Câmara Municipal de 

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

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

iberou, por unanimidade, aceitar o alinhamento já existente e proposto pelo 

ne possível a legalização da situação. 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

or Alirio de Matos, residente na vila de Vagos, colocando várias

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

ca de sinalização na Rua dos Cardais de 50Km desapareceu; 

Tapar os buracos que se encontram em frente à sua residência ou colocação de lombas;

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota e prestou os esclarecimentos tidos por 

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

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

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

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

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

, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e trinta minutos
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de outubro de 2014, que a seguir se 

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

aceitar o alinhamento já existente e proposto pelo 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

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

, colocando várias questões ao 

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

Tapar os buracos que se encontram em frente à sua residência ou colocação de lombas; 

O senhor Presidente da Câmara, informou que tomou a devida nota e prestou os esclarecimentos tidos por 

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

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

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

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

Carla Manuela Castro 

e trinta minutos. -- 


