
 

 

No dia sete de maio de dois mil e catorze

Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

do senhor Presidente da Câmara, 

Vereadores dr.ª Maria do Céu 

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

técnica, Carla Manuela Castro 

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

O senhor Presidente da Câmara 
serviços municipais designadamente à nomeação de novos dirigentes
 

“DESPACHO 
Considerando: 

1. O despacho do Presidente da Câmara
de 27 de março de 2013, a nomear, em regime de substituição, titulares para os cargos 
de direção intermédia de 1º, 2º e 3º graus a partir de 1 de abril de 2013.

2. A abertura de procedimentos concursais de seleç
de direção intermédia abaixo mencionados, através do aviso n.º 11048/2013, publicado 
no Diário da República, n.º 170, 2.ª série, de 4 de setembro:

Diretor do Departamento de Controlo Interno (1.º grau);
Chefe da Divisão 
Chefe da Divisão Financeira (2.º grau);
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2.º grau);
Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (2.º grau);
Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica (2.º grau);

  Dirigente 
3. A reorganização dos serviços municipais que resulta do processo de eleições 

autárquicas e consequentes mudanças executivas, publicada no Diário da República n.º 
74, 2ª série, de 15 de abril, através do despacho n.º 5315/2014, e que entrou em vigor 
no dia 01 de maio de 2014. 

Determino, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
concursais.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2014, de 07 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

 deu conhecimento dos seguintes despachos, relativos à organização dos 
serviços municipais designadamente à nomeação de novos dirigentes: 

O despacho do Presidente da Câmara cessante, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado 
de 27 de março de 2013, a nomear, em regime de substituição, titulares para os cargos 
de direção intermédia de 1º, 2º e 3º graus a partir de 1 de abril de 2013.
A abertura de procedimentos concursais de seleção, visando o provimento dos cargos 
de direção intermédia abaixo mencionados, através do aviso n.º 11048/2013, publicado 
no Diário da República, n.º 170, 2.ª série, de 4 de setembro: 

Diretor do Departamento de Controlo Interno (1.º grau); 
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2.º grau); 
Chefe da Divisão Financeira (2.º grau); 
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2.º grau); 
Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (2.º grau); 
Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica (2.º grau); 

Dirigente de 3.º grau para a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social.
A reorganização dos serviços municipais que resulta do processo de eleições 
autárquicas e consequentes mudanças executivas, publicada no Diário da República n.º 
74, 2ª série, de 15 de abril, através do despacho n.º 5315/2014, e que entrou em vigor 

1 de maio de 2014.  
, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a anulação dos referidos procedimentos 
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minutos, no edifício da Câmara 

, a Câmara Municipal, sob a presidência 

e com a presença dos senhores 

Pereira Sarabando Marques, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, 

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

. Secretariou a reunião a senhora assistente 

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

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

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

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

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

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

, relativos à organização dos 

cessante, dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado 
de 27 de março de 2013, a nomear, em regime de substituição, titulares para os cargos 
de direção intermédia de 1º, 2º e 3º graus a partir de 1 de abril de 2013. 

ão, visando o provimento dos cargos 
de direção intermédia abaixo mencionados, através do aviso n.º 11048/2013, publicado 

de 3.º grau para a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social. 
A reorganização dos serviços municipais que resulta do processo de eleições 
autárquicas e consequentes mudanças executivas, publicada no Diário da República n.º 
74, 2ª série, de 15 de abril, através do despacho n.º 5315/2014, e que entrou em vigor 

, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 35º do 
a anulação dos referidos procedimentos 



 

 

O presente despacho deve ser presente à próxi
conhecimento. 
.Vagos, 02 de maio de 2014.
O Presidente da Câmara,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“DESPACHO 
Considerando: 

1. Que entrará em vigor no dia 01 de maio de 2014, a nova Organização dos Serviços 
Municipais, publicada no Diário da República, n.º 74, 2ª série, de 15 de abril de 2014;

2. Que, para a consecução dos objetivos municipais, é 
à conformação e implementação da nova estrutura orgânica dos Serviços Municipais e dar 
cumprimento integrado a toda a legislação em vigor e aplicável à organização dos serviços e 
SIADAP; 

3. Que se mantêm os requisitos legais 
intermédia; 

4. O disposto no artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do 
artigo 35º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Determino: 

a) A cessação de funções, com efeitos a 30 de abril de 2014, dos dirigentes abaixo 
indicados, nomeados em regime 
2013: 

- Diretor do Departamento de Controlo Interno (1º grau): António Manuel Costa 
Castro; 

                 - Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade;
- Chefe da Divisã
Castro; 

                 - Chefe da Divisão Financeira (2º grau): Luís Nuno Rodrigues Fernandes André;
- Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 
Almeida; 
- Dirigente intermédio de 3º grau da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 
Lina Maria Cruz Ferreira.

b) A nomeação, em regime de substituição, dos seguintes trabalhadores nos cargos 
abaixo indicados:
- Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Hum
(1º grau): António Manuel Costa Castro;
- Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade;
- Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos (2º grau): Pedro Jorge Pousa Ruano 
Castro; 
- Chefe da Divisão
- Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 
Almeida; 
- Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica (3º grau): Pedro Manuel Martins Manso 
Samagaio. 

As presentes nomeações são feitas por urgente conveniência de serviço e produzem efeitos a 
partir do dia 01 de maio de 2014.
Nos termos do n.º 3 do artigo 31º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, autorizo 
os nomeados a optar pelo vencimento de carrei
efeitos a partir da data mencionada no parágrafo anterior.
O presente despacho deve ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para 
conhecimento. 
Vagos, 30 de abril de 2014.
O Presidente da Câmara,
Dr. Silvério Rodrigues Regalado”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O presente despacho deve ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para 

.Vagos, 02 de maio de 2014. 
O Presidente da Câmara, Dr. Silvério Rodrigues Regalado” 

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

Que entrará em vigor no dia 01 de maio de 2014, a nova Organização dos Serviços 
Municipais, publicada no Diário da República, n.º 74, 2ª série, de 15 de abril de 2014;

Que, para a consecução dos objetivos municipais, é absolutamente necessário proceder 
à conformação e implementação da nova estrutura orgânica dos Serviços Municipais e dar 
cumprimento integrado a toda a legislação em vigor e aplicável à organização dos serviços e 

Que se mantêm os requisitos legais exigidos para o provimento dos cargos de direção 

O disposto no artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local pela Lei n.º 

osto e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do 
artigo 35º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

A cessação de funções, com efeitos a 30 de abril de 2014, dos dirigentes abaixo 
indicados, nomeados em regime de substituição com efeitos no dia 01 de abril de 

Diretor do Departamento de Controlo Interno (1º grau): António Manuel Costa 

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade;
Chefe da Divisão de Equipamentos e Projetos (2º grau): Pedro Jorge Pousa Ruano 

Chefe da Divisão Financeira (2º grau): Luís Nuno Rodrigues Fernandes André;
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 

Dirigente intermédio de 3º grau da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 
Lina Maria Cruz Ferreira. 

A nomeação, em regime de substituição, dos seguintes trabalhadores nos cargos 
abaixo indicados: 

Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal 
(1º grau): António Manuel Costa Castro; 

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade;
Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos (2º grau): Pedro Jorge Pousa Ruano 

Chefe da Divisão Financeira (2º grau): Luís Nuno Rodrigues Fernandes André;
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 

Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica (3º grau): Pedro Manuel Martins Manso 

nomeações são feitas por urgente conveniência de serviço e produzem efeitos a 
partir do dia 01 de maio de 2014. 
Nos termos do n.º 3 do artigo 31º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, autorizo 
os nomeados a optar pelo vencimento de carreira ou pelo vencimento do cargo dirigente, com 
efeitos a partir da data mencionada no parágrafo anterior. 
O presente despacho deve ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para 

Vagos, 30 de abril de 2014. 
O Presidente da Câmara, 

Silvério Rodrigues Regalado” 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ma reunião da Câmara Municipal para 

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

Que entrará em vigor no dia 01 de maio de 2014, a nova Organização dos Serviços 
Municipais, publicada no Diário da República, n.º 74, 2ª série, de 15 de abril de 2014; 

absolutamente necessário proceder 
à conformação e implementação da nova estrutura orgânica dos Serviços Municipais e dar 
cumprimento integrado a toda a legislação em vigor e aplicável à organização dos serviços e 

exigidos para o provimento dos cargos de direção 

O disposto no artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local pela Lei n.º 

osto e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do nº 2 do 

A cessação de funções, com efeitos a 30 de abril de 2014, dos dirigentes abaixo 
de substituição com efeitos no dia 01 de abril de 

Diretor do Departamento de Controlo Interno (1º grau): António Manuel Costa 

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade; 
o de Equipamentos e Projetos (2º grau): Pedro Jorge Pousa Ruano 

Chefe da Divisão Financeira (2º grau): Luís Nuno Rodrigues Fernandes André; 
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 

Dirigente intermédio de 3º grau da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

A nomeação, em regime de substituição, dos seguintes trabalhadores nos cargos 

anos e Fiscalização Municipal 

Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (2º grau): Isabel Maria Cruz Trindade; 
Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos (2º grau): Pedro Jorge Pousa Ruano 

Financeira (2º grau): Luís Nuno Rodrigues Fernandes André; 
Chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas (2º grau): Jorge Manuel Gonçalves 

Chefe da Unidade Administrativa e Jurídica (3º grau): Pedro Manuel Martins Manso 

nomeações são feitas por urgente conveniência de serviço e produzem efeitos a 

Nos termos do n.º 3 do artigo 31º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, autorizo 
ra ou pelo vencimento do cargo dirigente, com 

O presente despacho deve ser presente à próxima reunião da Câmara Municipal para 

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



 

 

O senhor Presidente da Câmara deu con
elevatória das Mesas em sequência do pedido de parecer formulado por esta Câmara Municipal sobre a 
localização da Estação Elevatória de Mesas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Eng. Mário Martins
população que está mais próxima, porque de facto o
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Eng. João Domingues

• À Estação Elevatória existente no final da Rua da Fonte 
notou que aquela estação esteve a debitar
muito mau estado pois não houve á
voltímetro na mão concluiu que
nas para o pontão. Tendo em conta estes aco
que as coisas correm mal
1º -  que o equipamento
2º - que o “service level agreement”
interessa ter um depósito que aguente sete dias se não se consegue que as bombas sejam 
reparadas em sete dias. 
 O que solicita é que para bem de todos
processos de manutenção daquelas estações cumprem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora Dulcinia Sereno

• Que o evento “Semana Cultural
decorrer dos dias acabou 
associações que participaram 

--------------------------------------------------------
O senhor Vereador eng. Mário Martins, fez saber:

•  O seu descontentamento 
Presidente não ter convidado todos os vereadores 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora drª Mari
responder ao seguinte: 

• Custo final do evento “Singularidades”
logística; ------------------------------------------------------------------

• Custos do All Styles; ----------------------------------------------------------

•  E por fim sobre a questão
relatório da IGF; -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente informou: 

• Que após o alerta do senhor Vereador 
Estação Elevatória situada na Rua da Fonte

• Sobre o evento “Singularidades”, 
apesar dos custos, alguns deles cofinanciados
seguintes: “Barriga da baleia”

• Ao senhor vereador eng. 
visitas não são nenhum evento, mas sim reuniões de trabalho como tantas outras 
realizadas e, para as quais não convida todos os ve
uma situação a ser alterada no futuro

• Em resposta às questões da senhora Vereadora drª 
“Singularidades” teve um custo global de 
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O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da «NOTA TÉCNICA» da AdRA 
em sequência do pedido de parecer formulado por esta Câmara Municipal sobre a 

ão Elevatória de Mesas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador Eng. Mário Martins referiu que o que está em causa è o impacto que isso pode ter na 

ma, porque de facto o que o senhor presidente referiu são o 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Domingues fez referência: 
Estação Elevatória existente no final da Rua da Fonte – vala da amarelinha ou amareleja

notou que aquela estação esteve a debitar, (“a vala que passa na Senhora de Vagos está em 
ado pois não houve água para levar aquilo”), após ver um técnico com um 

tímetro na mão concluiu que, supostamente existiu avaria nas duas bombas,
endo em conta estes acontecimentos, devemos perceber

que as coisas correm mal, e isso denota duas coisas: 
que o equipamento que lá foi posto é de muito má qualidade; 
que o “service level agreement”  que eles tem para reparação é muito grande

ter um depósito que aguente sete dias se não se consegue que as bombas sejam 
 

é que para bem de todos, devia a C.M. exigir à ADRA que 
processos de manutenção daquelas estações cumprem. --------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dulcinia Sereno, fez saber: 

Semana Cultural” não teve um inicio tão positivo quanto se esperav
decorrer dos dias acabou por correr bem, mais disse que foi realizado um inqu
associações que participaram  e o resultado do mesmo no geral foi bom. -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Vereador eng. Mário Martins, fez saber: 

descontentamento relativamente ao “Roteiro das freguesias” pelo 
Presidente não ter convidado todos os vereadores para participar nessas visitas;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora Vereadora drª Maria do Céu questionou se a Câmara Municipal, já 

do evento “Singularidades”, e em particular o preço das barracas, palco e toda a 
--------------------------------------------------------------------------------------

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

questão já anteriormente colocada pelo senhor eng. Mário Martins sobre o 
-----------------------------------------------------------------------------

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

após o alerta do senhor Vereador João Domingues, vai averiguar o que aconteceu na 
Estação Elevatória situada na Rua da Fonte; ---------------------------------------------------------------

“Singularidades”, referido pela senhora vereadora Dulcinia Sereno
alguns deles cofinanciados, teve um impacto muito positivo e destacou os 

seguintes: “Barriga da baleia”; o “Baile” e o “Pedro Tochas”; ------------------------------------------

o senhor vereador eng. Mário Martins informa que sobre o “Roteiro das freguesias” estas 
visitas não são nenhum evento, mas sim reuniões de trabalho como tantas outras 

para as quais não convida todos os vereadores deste executivo no entanto
situação a ser alterada no futuro; ----------------------------------------------------------

m resposta às questões da senhora Vereadora drª Maria do Céu esclareceu que o evento 
teve um custo global de trinta mil euros e a logística referida 10.450,00

, da Câmara Municipal de Vagos 

3 

dRA relativa à estação 
em sequência do pedido de parecer formulado por esta Câmara Municipal sobre a 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
referiu que o que está em causa è o impacto que isso pode ter na 

são o “b.a.bá”. -------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vala da amarelinha ou amareleja – 
hora de Vagos está em 

um técnico com um 
xistiu avaria nas duas bombas, e claro abriram-

devemos perceber a frequência com 

é muito grande, porque não 
ter um depósito que aguente sete dias se não se consegue que as bombas sejam 

 dê garantias que os 
-------------------------------------------------- 

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

” não teve um inicio tão positivo quanto se esperava, mas com o 
, mais disse que foi realizado um inquérito ás 

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

 facto de o senhor 
para participar nessas visitas; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 estava habilitada a 

em particular o preço das barracas, palco e toda a 
--------------------------------------- 

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

pelo senhor eng. Mário Martins sobre o 
----------------------------------------- 

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

vai averiguar o que aconteceu na 
------------------------ 

nhora vereadora Dulcinia Sereno disse que 
, teve um impacto muito positivo e destacou os 

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

sobre o “Roteiro das freguesias” estas 
visitas não são nenhum evento, mas sim reuniões de trabalho como tantas outras que são 

no entanto poderá ser 
------------------------------------------------ 

esclareceu que o evento 
gística referida 10.450,00€. ------- 



 

 

• Relativamente ao evento “All Styles” 
pelo que pede desculpas; 

• Respeitante ao relatório da IGF 
que nenhuma correspondência sobre o assunto foi registada à Câmara Municipal. 

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

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

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

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

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

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria 

dinheiro de 42.565,15 € (quarenta e dois mil, quinh

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 

“O.P. nº. 951 – ENCOBARRA 

pagamento dos Autos nº 27 e 28 

109.789,93 € e Fatura nº 2574, no valor de 25.187,54 

 - O.P. nº. 981 – Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas 

valor de 21.813,88 €, para pagamento do Auto n

Vagueira. Fatura nº 20140002.”

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito da

período de 17 a 30 de abril 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

4.1. - Orçamento 2014 - 4ª alteração 

O senhor Presidente da Câmara 

delegadas aprovou a 4ª alteração 
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Relativamente ao evento “All Styles” ainda não possuía os valores solicitados
s; --------------------------------------------------------------------------------------

Respeitante ao relatório da IGF e após confirmar com os serviços de Expediente Geral informou 
correspondência sobre o assunto foi registada à Câmara Municipal. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

a Tesouraria respeitante ao dia 6 de maio de 2014, o qual acusa um saldo em 

€ (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e quinze cêntimos). 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: 

ENCOBARRA – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 134.977,47 

pagamento dos Autos nº 27 e 28 – Centro Escolar Fonte de Angeão. Fatura nº 2570 no valor de 

º 2574, no valor de 25.187,54 €; ----------------------------------------------------------

Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas – António Rodrigues Parente, S.A., no 

€, para pagamento do Auto nº 6 – Construção do posto de vendagem na Praia da 

Vagueira. Fatura nº 20140002.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ados no âmbito da Divisão Administrativa e Jurídica (Exp

 de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

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

4ª alteração ---------------------------------------------------------------------------------

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

ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas 
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ainda não possuía os valores solicitados por esquecimento, 
--------------------------- 

s serviços de Expediente Geral informou 
correspondência sobre o assunto foi registada à Câmara Municipal. ------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo em 

entos e sessenta e cinco euros e quinze cêntimos). ----- 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

Engenharia e Construções, S.A., no valor de 134.977,47 €, para 

geão. Fatura nº 2570 no valor de 

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

António Rodrigues Parente, S.A., no 

Construção do posto de vendagem na Praia da 

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

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

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

Divisão Administrativa e Jurídica (Expediente Geral), no 

, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como 

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

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

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

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

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

Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram 

ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas 



 

 

anulações, o montante de 16.000,00 

Câmara Municipal tomou conhecimento

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

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

4.2. PPI (Plano Plurianual de Investimentos) 2014

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

delegadas aprovou a 4ª alteração

constituído por 1 folha. A Câmara Municipal

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO
5.1. Parecer prévio vinculativo p

passeio na ria de Aveiro, no âmbito do concurso de presépios. 

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

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

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

do Orçamento de Estado de 2014

ajuste direto - regime simplificado

âmbito do concurso de presépios. 

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

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

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

6.1. – CARDA – CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO 
Presentes: 

• Ofício do Centro de Alcoólicos Recuperados 

solicitando apoio; ---------------------------------------------------------------------------------------------

• Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 08 de abril de 2014; 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de abril de 2014. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aprovar

Deve a senhora dr.ª Lina Ferreira

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

7 – INOVA – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE 

CANTANHEDE - COLOCAÇÃO DE OUTDOOR 

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

• Comunicação da Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de abril
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16.000,00 € (dezasseis mil euros), documento constituído por 

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

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

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

Plurianual de Investimentos) 2014 - 4ª alteração -------------------------

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

ª alteração ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano, documento 

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

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

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

PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------
Parecer prévio vinculativo para ajuste direto - regime simplificado: aquisição de serviço de lazer, 

passeio na ria de Aveiro, no âmbito do concurso de presépios. ------------------------------------------------

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

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

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

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

simplificado – para aquisição de serviço de lazer, passeio na ria de Aveiro, no 

âmbito do concurso de presépios. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO 

Ofício do Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, de 24 de m

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 08 de abril de 2014; 

Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de abril de 2014. --------------------------

por unanimidade, não aprovar qualquer subsídio. -----------------------------

Lina Ferreira, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.

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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE 

COLOCAÇÃO DE OUTDOOR - ISENÇÃO DE TAXAS ---------------------------

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

da Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede 

ada nesta Câmara Municipal em 04 de abril de 2014, solicitando 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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documento constituído por 1 folha. A 

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

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

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

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

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

) do corrente ano, documento 

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

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

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

-------------------------------- 
regime simplificado: aquisição de serviço de lazer, 

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

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o 

serviço de lazer, passeio na ria de Aveiro, no 

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

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

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

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

CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO ---- 

do Distrito de Aveiro, de 24 de março de 2014, 

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

Informação da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 08 de abril de 2014; -------- 

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

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

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

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

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE 

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

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

da Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede - Inova, com 

2014, solicitando autorização para 



 

 

a colocação de dois outdoors. 

Vagos; outro na Praia da Vagueira 

Os outdoors serão colocados no dia 17 de junho e retirados no dia 

também a isenção do pagamento de taxas;

• Cópia de imagem do outdoor

• Despacho da senhora Vereadora,

A Câmara Municipal deliberou, por 

do pagamento de taxas.-----------------------------------

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica

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

8 – PARPÚBLICA PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (

OPÇÃO DE VENDA DA PARTICIPAÇÃO NP CAPITAL SOCIAL DA ERS

SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO ÂMBITO DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EGF 

Presentes: 

• Oficio de Parpública Participações Públicas, SGPS,S.A. e AdP Águas 

datado de 14 de abril de 2014, que remete minuta de carta para opção de venda da participação 

no capital social da ERSUC 

privatização de EGF; ---------------------------------

• Minuta de carta para comunicação de exercício de opção de venda da participação no capita

social da ERSUC; ----------------------------------------------------------------------------------------------

• Despacho do senhor Presidente da Câmara,

               A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

acionista da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA, em cujo capital socia

0,881% (“Participação”), vem declarar 

Empresa Geral de Fomento, SA (“EGF”) da totalidade (e não apenas parte) 

quaisquer ónus ou encargos, desde que o preço de venda por ação seja, no mínimo, de 

cinquenta e sete cêntimos e sete décimas de cêntimo), o qual cor

data de 31 de Dezembro de 2013 da ERSUC 

total de ações representativas do capital social da ERSUC 

          Que não obstante o atrás referido e sem que tal consubstancie uma obrigação, reserva

Município o direito de vender à EGF a sua Participação, por preço inferior ao acima identificado, caso 

este Município venha a comunicar, por escrito, à AdP, no prazo de 7 (sete) dias, a c

Resolução de Conselho de Ministros que selecione a entidade adjudicatária do processo de Privatização.
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a colocação de dois outdoors. Um junto à rotunda entre Av. Joaquim Vidal e da Rua dos BV de 

Vagos; outro na Praia da Vagueira – rotunda entre a Rua do Governador e Rua Arménio Abreu

Os outdoors serão colocados no dia 17 de junho e retirados no dia 7 de agosto de 2014. Solicita

ção do pagamento de taxas; -----------------------------------------------------

Cópia de imagem do outdoor. Planta de localização; ----------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Sara Caladé, de 15 de abril de 2014; --------------------

deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação dos referidos outdoors e

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

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

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

PARPÚBLICA PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS (SGPS) S.A. e ÁGUAS DE PORTUGAL 

DA PARTICIPAÇÃO NP CAPITAL SOCIAL DA ERS

, S.A. NO ÂMBITO DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EGF 

Oficio de Parpública Participações Públicas, SGPS,S.A. e AdP Águas de Portugal, SGPS,SA 

datado de 14 de abril de 2014, que remete minuta de carta para opção de venda da participação 

no capital social da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A. no âmbito do processo da

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

para comunicação de exercício de opção de venda da participação no capita

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

Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 15 de abril de 2014; 

deliberou, por unanimidade, que o Município de Vagos, na qualidade de 

Resíduos Sólidos do Centro, SA, em cujo capital social detém uma participação de 

% (“Participação”), vem declarar a intenção do exercício da Opção de Venda 

de Fomento, SA (“EGF”) da totalidade (e não apenas parte) da sua Participação

quaisquer ónus ou encargos, desde que o preço de venda por ação seja, no mínimo, de 

cinquenta e sete cêntimos e sete décimas de cêntimo), o qual corresponde ao valor do capital próprio à 

data de 31 de Dezembro de 2013 da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA dividido pelo número 

total de ações representativas do capital social da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, SA.

rás referido e sem que tal consubstancie uma obrigação, reserva

Município o direito de vender à EGF a sua Participação, por preço inferior ao acima identificado, caso 

este Município venha a comunicar, por escrito, à AdP, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da publicação da 

Resolução de Conselho de Ministros que selecione a entidade adjudicatária do processo de Privatização.

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Vidal e da Rua dos BV de 

Governador e Rua Arménio Abreu. 

7 de agosto de 2014. Solicita 

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

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

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

referidos outdoors e isentar 

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

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

SGPS) S.A. e ÁGUAS DE PORTUGAL – 

DA PARTICIPAÇÃO NP CAPITAL SOCIAL DA ERSUC – RESÍDUOS 

, S.A. NO ÂMBITO DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EGF ----- 

de Portugal, SGPS,SA 

datado de 14 de abril de 2014, que remete minuta de carta para opção de venda da participação 

o, S.A. no âmbito do processo da 

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

para comunicação de exercício de opção de venda da participação no capital 

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

, de 15 de abril de 2014; -------- 

que o Município de Vagos, na qualidade de 

l detém uma participação de 

 à também acionista 

da sua Participação, livre de 

quaisquer ónus ou encargos, desde que o preço de venda por ação seja, no mínimo, de €10,577 (dez euros, 

responde ao valor do capital próprio à 

Resíduos Sólidos do Centro, SA dividido pelo número 

Resíduos Sólidos do Centro, SA. 

rás referido e sem que tal consubstancie uma obrigação, reserva-se o 

Município o direito de vender à EGF a sua Participação, por preço inferior ao acima identificado, caso 

ontar da publicação da 

Resolução de Conselho de Ministros que selecione a entidade adjudicatária do processo de Privatização. 



 

 

              Mais declara a Câmara Municipal ter conhecimento de que a venda da nossa Participação poderá 

vir a ser realizada a favor de outro(s) Município(s) acionista(s) da ERSUC 

SA que venha(m) a exercer o Direito de Preferência  que lhe (s) foi atribuído, nos termos do Processo de 

Privatização (“Direito de Preferência”).

Que até à concretização da v

da mesma, o Município de Vagos efetuará a devida ponderação da efetivação da intenção de exercício da 

Opção de Venda e adotará, se for o caso, os procedimentos adequados à obtenção de todos o

consentimentos e aprovações necessários, nomeadamente mediante deliberações a proferir pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal de Vagos, de eventuais renúncias necessárias, e bem assim, a 

praticar todos os atos necessários com vista ao legítimo

Deve o Gabinete de Apoio ao Presidente (GAP)

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

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

9 – ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARING), PORTUGAL 

GRATUITO – OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA

Presentes: 

• Comunicação via email

levar efeito uma Campanha Nacional de Feira da Saúde

Rastreio, devidamente equipada, pelo que solicita 

de colesterol, glicémia, tensão arterial e auditivo, 

do Museu de Brincar, no período das 09:00 horas às 18:00 ho

por ser uma ação de saúde e gratuita e um ponto de luz. 

• Despacho da senhora Vereadora, Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

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

A Câmara Municipal deliberou, por

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – ANDREIA ALFERES –

DISCOGRAFICO--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Comunicação de Andreia Alferes e 

informam sobre a promoção do seu trabalho

16:00 horas no auditório do CER,

exemplares daquele CD

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 17
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Mais declara a Câmara Municipal ter conhecimento de que a venda da nossa Participação poderá 

avor de outro(s) Município(s) acionista(s) da ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, 

SA que venha(m) a exercer o Direito de Preferência  que lhe (s) foi atribuído, nos termos do Processo de 

Privatização (“Direito de Preferência”). 

Que até à concretização da venda da Participação nos termos acima referidos, e como condição 

da mesma, o Município de Vagos efetuará a devida ponderação da efetivação da intenção de exercício da 

Opção de Venda e adotará, se for o caso, os procedimentos adequados à obtenção de todos o

consentimentos e aprovações necessários, nomeadamente mediante deliberações a proferir pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal de Vagos, de eventuais renúncias necessárias, e bem assim, a 

praticar todos os atos necessários com vista ao legítimo exercício do referido direito. 

eve o Gabinete de Apoio ao Presidente (GAP), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

ACÚSTICA MÉDICA (HIDDEN HEARING), PORTUGAL – RASTREIO AUDITIVO 

OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA ---------------------------------------------

Comunicação via email de Acústica Médica, datado de 14 de abril de 2014, a informar que está a 

ma Campanha Nacional de Feira da Saúde, dispondo de uma Unidade Móvel 

Rastreio, devidamente equipada, pelo que solicita autorização para realizar uma a

de colesterol, glicémia, tensão arterial e auditivo, em Vagos, no próximo dia 22 de maio

, no período das 09:00 horas às 18:00 horas. Mais solicita isenção de taxas, 

por ser uma ação de saúde e gratuita e um ponto de luz. -------------------------------------------------

Despacho da senhora Vereadora, Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

quanto ao pedido da isenção de taxas.” --------------------------------------------

deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento das referidas taxas.

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

– ARMINDO FERNANDES – LANÇAMENTO DE TRABALHO 

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

Comunicação de Andreia Alferes e Armindo Fernandes, datada de 11 de abril de 2014

informam sobre a promoção do seu trabalho discográfico, no próximo dia 27 de abril, pelas 

16:00 horas no auditório do CER, intitulado “VIDA”. Solicitam a aquisição de alguns 

exemplares daquele CD, a bem da cultura e para memória futura; 

a senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 17 de abril de 2014. 

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Mais declara a Câmara Municipal ter conhecimento de que a venda da nossa Participação poderá 

Resíduos Sólidos do Centro, 

SA que venha(m) a exercer o Direito de Preferência  que lhe (s) foi atribuído, nos termos do Processo de 

enda da Participação nos termos acima referidos, e como condição 

da mesma, o Município de Vagos efetuará a devida ponderação da efetivação da intenção de exercício da 

Opção de Venda e adotará, se for o caso, os procedimentos adequados à obtenção de todos os 

consentimentos e aprovações necessários, nomeadamente mediante deliberações a proferir pela Câmara 

Municipal e pela Assembleia Municipal de Vagos, de eventuais renúncias necessárias, e bem assim, a 

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

RASTREIO AUDITIVO 

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

, a informar que está a 

, dispondo de uma Unidade Móvel de 

autorização para realizar uma ação de rastreios 

no próximo dia 22 de maio, perto 

ras. Mais solicita isenção de taxas, 

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

Despacho da senhora Vereadora, Sara Caladé, de 16 de abril de 2014, que a seguir se transcreve: 

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

autorizar a isenção do pagamento das referidas taxas. 

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

AMENTO DE TRABALHO 

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

, datada de 11 de abril de 2014, que 

discográfico, no próximo dia 27 de abril, pelas 

a aquisição de alguns 



 

 

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

esclarecimentos adicionais e enviar à D.F. para cabimentação

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

11 – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE 

VAGOS À REDE DE MUNICIPIOS SOLIDÁRIOS 

Presentes: 

• Comunicação da senhora

Teresa Morais, com registo de entrada nesta

Convida o Município a aderir a protocolo para que o município passe a integrar a rede de 

Municípios Solidários com as vítimas de violência doméstica; 

• Proposta da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 
seguir se transcreve: “
Municipal de Vagos, no que respeita ao atend
vítimas de violência doméstica, para a resolução dos problemas habitacionais, com que se 
deparam, aquando da saída de uma casa de abrigo; Considerando que as respostas já 
disponibilizadas pelo Município, no arren
consideradas de emergência social, sem a necessidade de ser aberto concurso público, ou no 
apoio económico, no arrendamento privado, já se direcionam para esta consciência e prática 
solidária; Considerando que, sem
tomadas as medidas necessárias e adequadas a cada situação,
que colaboram neste serviço, concordam com a proposta avançada no ofício em anexo, em 
virtude de assim se trabalhar em articulação, com objetivos e metas comuns.
exposto, ser benéfico para o trabalho a realizar nesta área e por isso se propõe que o Município 
integre a Rede de Municípios Solidários,
3º Grau  Lina Ferreira” 

• Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 17 de abril de 2014;

A Câmara Municipal deliberou, por 

Deve a drª. Lina Ferreira proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

12 – ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA OUTORGADO COM O AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------

Presentes: 

• Informação do técnico su

Câmara Municipal aprove a adenda ao protocolo de parceria outorgado com o Agrupamento de 

Escolas de Vagos, para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino bási

frequentam a EB2/3 Dr. Jo

• Adenda ao Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escola

transcreve: -------------------------------------------
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem 

esclarecimentos adicionais e enviar à D.F. para cabimentação e nº de compromisso. --------------------------

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

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE 

VAGOS À REDE DE MUNICIPIOS SOLIDÁRIOS ------------------------------------------------------------

senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da I

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 27 de março de 2014. 

Convida o Município a aderir a protocolo para que o município passe a integrar a rede de 

Municípios Solidários com as vítimas de violência doméstica; -------------------------

da dirigente intermédia de 3º grau, dr.ª Lina Ferreira, de 09 de abril de 2014, que a 
“Considerando a experiência do Serviço de Ação Social da Câmara 

Municipal de Vagos, no que respeita ao atendimento, acompanhamento e encaminhamento das 
vítimas de violência doméstica, para a resolução dos problemas habitacionais, com que se 
deparam, aquando da saída de uma casa de abrigo; Considerando que as respostas já 
disponibilizadas pelo Município, no arrendamento em habitação social, em situações 
consideradas de emergência social, sem a necessidade de ser aberto concurso público, ou no 
apoio económico, no arrendamento privado, já se direcionam para esta consciência e prática 

Considerando que, sempre que esta problemática é colocada, junto deste serviço, são 
tomadas as medidas necessárias e adequadas a cada situação, Considerando que as técnicas 
que colaboram neste serviço, concordam com a proposta avançada no ofício em anexo, em 

e trabalhar em articulação, com objetivos e metas comuns.
exposto, ser benéfico para o trabalho a realizar nesta área e por isso se propõe que o Município 
integre a Rede de Municípios Solidários, À consideração Superior.  A Dirigente Inter

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

Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 17 de abril de 2014; ---------------------------

l deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. -------------

proceder em conformidade com o teor da presente deliberação

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

AO PROTOCOLO DE PARCERIA OUTORGADO COM O AGRUPAMENTO 

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

técnico superior, dr. Bruno Marques, de 11 de abril de 2014, que propõe que a 

Câmara Municipal aprove a adenda ao protocolo de parceria outorgado com o Agrupamento de 

Escolas de Vagos, para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino bási

a EB2/3 Dr. João Rocha - Pai; ----------------------------------------------------------

Adenda ao Protocolo de parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos,

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

, da Câmara Municipal de Vagos 

8 

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

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

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

PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE 

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

dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, 

Câmara Municipal em 27 de março de 2014. 

Convida o Município a aderir a protocolo para que o município passe a integrar a rede de 

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

09 de abril de 2014, que a 
Considerando a experiência do Serviço de Ação Social da Câmara 

imento, acompanhamento e encaminhamento das 
vítimas de violência doméstica, para a resolução dos problemas habitacionais, com que se 
deparam, aquando da saída de uma casa de abrigo; Considerando que as respostas já 

damento em habitação social, em situações 
consideradas de emergência social, sem a necessidade de ser aberto concurso público, ou no 
apoio económico, no arrendamento privado, já se direcionam para esta consciência e prática 

pre que esta problemática é colocada, junto deste serviço, são 
Considerando que as técnicas 

que colaboram neste serviço, concordam com a proposta avançada no ofício em anexo, em 
e trabalhar em articulação, com objetivos e metas comuns. Entendemos, pelo 

exposto, ser benéfico para o trabalho a realizar nesta área e por isso se propõe que o Município 
À consideração Superior.  A Dirigente Intermédia de 

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

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

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

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

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

AO PROTOCOLO DE PARCERIA OUTORGADO COM O AGRUPAMENTO 

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

perior, dr. Bruno Marques, de 11 de abril de 2014, que propõe que a 

Câmara Municipal aprove a adenda ao protocolo de parceria outorgado com o Agrupamento de 

Escolas de Vagos, para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico que 

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

s de Vagos, que a seguir se 

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



 

 

“PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

 

 Entre o Município de Vagos
Câmara, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, como 
Escolas de Vagos, NIPC 600 076 091, representado pelo seu Diretor, Dr. Hugo Pedro da Silva 
Martinho, como Segundo Out
cooperação, em harmonia com o disposto no Decreto
no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, alterado pelo Despacho n.º 14368
de agosto, com a redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e pelo 
Despacho n.º 11861/2013, de 12 de Setembro, e nos termos das cláusulas seguintes:

 À Cláusula 3.ª do Protocolo de Parceria é aditada a seguinte alínea:
b) Ao valor 

refeição, para comparticipar o acréscimo com as despesas de funcionamento da 
cozinha. 

 O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do an
devendo o Primeiro Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o 
Agrupamento de Escolas de Vagos, após a outorga da presente adenda.
Outorgada a ____ de ____________ de 2014.

  
• Despacho do senhor Presidente da 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

com o Agrupamento de Escola

outorgá-lo. -----------------------------------------------------------------

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques

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

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

13 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2013
Presentes: 

• Informação da técnica superior, drª. Sandrina Oliveira, de 22 de abril de 2014; 

• Relatórios das avaliações de Divisão de Gestão Urbanística

Cultura e Ação Social (DECAS)

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

Ao Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal

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

 

 

Ata n.º 10/2014, de 07 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA 

Ano letivo de 2013/2014 

Município de Vagos, NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da 
Câmara, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, como Primeiro Outorgante e o 

NIPC 600 076 091, representado pelo seu Diretor, Dr. Hugo Pedro da Silva 
Segundo Outorgante, é celebrado e outorgado o presente protocolo de 

cooperação, em harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março de 2009, 
no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, alterado pelo Despacho n.º 14368

redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e pelo 
Despacho n.º 11861/2013, de 12 de Setembro, e nos termos das cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª 
(Adenda) 

À Cláusula 3.ª do Protocolo de Parceria é aditada a seguinte alínea:
Ao valor referido na alínea a) da Cláusula 3.ª acresce o valor de 0,10 
refeição, para comparticipar o acréscimo com as despesas de funcionamento da 

Cláusula 2.ª 
(Efeitos) 

O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do an
devendo o Primeiro Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o 
Agrupamento de Escolas de Vagos, após a outorga da presente adenda. 
Outorgada a ____ de ____________ de 2014.” 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 17 abril de 2014. ---------------------------------------

, por unanimidade, aprovar a referida Adenda ao Protocolo de parceria 

com o Agrupamento de Escolas de Vagos e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a 

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

Deve o técnico superior, dr. Bruno Marques, proceder em conformidade com o te

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

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

RIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2013 – RATIFICAÇÃO 

Informação da técnica superior, drª. Sandrina Oliveira, de 22 de abril de 2014; 

das avaliações de Divisão de Gestão Urbanística (DGU) e da Divisão de Educação

Cultura e Ação Social (DECAS), no âmbito do Siadap 1, relativas ao ano 2013; 

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

Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

NIPC 506 912 833, representado pelo seu Presidente da 
e o Agrupamento de 

NIPC 600 076 091, representado pelo seu Diretor, Dr. Hugo Pedro da Silva 
, é celebrado e outorgado o presente protocolo de 

Lei n.º 55/2009, de 2 de Março de 2009, 
no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, alterado pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 17 

redação dada pelo Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro, e pelo 
Despacho n.º 11861/2013, de 12 de Setembro, e nos termos das cláusulas seguintes: 

À Cláusula 3.ª do Protocolo de Parceria é aditada a seguinte alínea: 
referido na alínea a) da Cláusula 3.ª acresce o valor de 0,10 € por 

refeição, para comparticipar o acréscimo com as despesas de funcionamento da 

O valor da comparticipação referido deve produzir efeitos desde o início do ano letivo, 
devendo o Primeiro Outorgante transferir as quantias relativas às refeições já servidas para o 

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

Protocolo de parceria 

autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a 

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

, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

RATIFICAÇÃO ----------- 

Informação da técnica superior, drª. Sandrina Oliveira, de 22 de abril de 2014; ---------------------- 

(DGU) e da Divisão de Educação, 

, no âmbito do Siadap 1, relativas ao ano 2013; -------------------- 

ordem do dia. --------------- 

Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal. -------------------- 

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



 

 

 

14 – RATIFICAÇÃO DE HORÁ

14.1 - SNACK BAR FERRADURA 
Presente requerimento, datado de 
horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Ferradura»,

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de 
2014, das 08H00M às 04H00M

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 - CANTO DA SEREIA – DUNAS SECRETAS UNIPESSOAL LDA
Presente requerimento, datado de 29
que o horário de funcionamento do seu estabe
Vagueira, seja: ---------------------------------------------------------------------

• Às sextas-feiras, sábados, 
09H00M às 04H00M. -------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3 - VERSUS CAFFÉ – SERGIO PEDRO ROCHA SARABANDO
Presente requerimento, datado de 
que o horário de funcionamento do seu estabe
Lombomeão, seja: -----------------------------------------------------------------------------------

• Às sextas-feiras, sábados, 
09H00M às 04H00M. -------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
14.4 - CAFETERIA – LIFRATEL CAFETARIA LDA
Presente requerimento, datado de 
horário de funcionamento do seu estab

• Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de 
09H00M às 04H00M. ----------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.5 - VINIL – PARTYRULES LDA
Presente requerimento, datado de 
de funcionamento do seu estabelecimento, denomin

• Às sextas-feiras, sábados
07H00M às 04H00M.---------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 10/2014, de 07 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

RATIFICAÇÃO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO EXCEPCIONAL:

SNACK BAR FERRADURA – PRIMOS OLIVEIRA LDA -------------------------------------------
querimento, datado de 27 de janeiro de 2014, de Primos Oliveira, Ld.ª, solicitando que 

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Ferradura», sito na vila de Vagos, seja: 

feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até 31 
H00M às 04H00M. ------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -------------------------------------------
eve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da

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

DUNAS SECRETAS UNIPESSOAL LDA ----------------------------------
querimento, datado de 29 de janeiro de 2014, de Dunas Secretas Unipessoal

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Canto da Sereia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2014, das 
-----------------------------------------------------------------------------

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.-------------------------------------------
Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

SERGIO PEDRO ROCHA SARABANDO --------------------------------------
querimento, datado de 30 de janeiro de 2014, de Sérgio Pedro Rocha Sarabando

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Versus Caffé
----------------------------------------------------------------------------------

feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2014, das 
-----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -------------------------------------------
eve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

LIFRATEL CAFETARIA LDA ---------------------------------------------------------
querimento, datado de 17 de janeiro de 2014, de Lifratel Cafetaria, Ld.ª, solicitando que o 

mento do seu estabelecimento, denominado «Cafeteria», sito na vila de Vagos, seja: 

feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro, das 
----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------
eve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

PARTYRULES LDA --------------------------------------------------------------------------------
querimento, datado de 13 de dezembro de 2014, de Partyrules, Ld.ª, solicitando que o horário 

lecimento, denominado «Vinil», sito na vila de Vagos, seja: 

feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31de dezembro de 2014
------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -------------------------------------------
eve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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RIOS DE FUNCIONAMENTO EXCEPCIONAL: 

------------------------------------------- 
, de Primos Oliveira, Ld.ª, solicitando que o 

sito na vila de Vagos, seja: - 

31 de dezembro de 
--------------------------------------------------------- 

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

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

---------------------------------- 
Dunas Secretas Unipessoal, Ld.ª, solicitando 

lecimento, denominado «Canto da Sereia», sito na Praia da 
--------------------------------------- 

31 de dezembro de 2014, das 
---------------------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------- 
Sérgio Pedro Rocha Sarabando, solicitando 

lecimento, denominado «Versus Caffé», sito no 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 de dezembro de 2014, das 
---------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 
conformidade com o teor da presente 

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

--------------------------------------------------------- 
, Ld.ª, solicitando que o 

sito na vila de Vagos, seja: - 

31 de dezembro, das 
------------------------------------ 

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

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

-------------------------------------------------------------------------------- 
, Ld.ª, solicitando que o horário 

sito na vila de Vagos, seja: ---------------- 

31de dezembro de 2014, das 
--------------------------------------------------- 

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

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



 

 

14.6 - CAFÉ BOA HORA – MANUEL ARSÉNIO SARABANDO
Presente requerimento, datado de 
horário de funcionamento do seu estabe
seja: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Às sextas-feiras, sábados, 
07H00M às 4H00M. ---------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão
Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ),
deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – VALIDAÇÃO PARCIAL DE “DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE” – EMPREITADA: “ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO ESCOLAR

DE ANGEÃO” – RATIFICAÇÃO 

Presentes: 

• Parecer da coordenação de segurança da obra supracitada,

aprovação parcial do “Desenvolvimento do PSS”; 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 23 de abril de 2014: 

condições impostas pela coordenação de segurança em obra. A decisão deverá ser comunicada 

aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante) 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.

condições da informação. À Reunião da CM para ratificar. Informem

decisão.”. ------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

Caladé. -----------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos

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

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

2 – RIA DE AVEIRO – POLIS

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

• Comunicação da senhora, Presidente do Conselho de Administ

– Sociedade para a Requalificação

nesta Câmara Municipal em 15 de abril de 2014.Solicita a aprovação do projeto de execução da 

via ciclável como forma de vivência da Ria: Troço Vagos 

• Informação da técnica superior, eng.ª Ana Vilão, de 

• Parecer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 24 de abril de 2014: 

atenção da Sra. Vereador

 

Ata n.º 10/2014, de 07 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

MANUEL ARSÉNIO SARABANDO -------------------------------------------
querimento, datado de 20 de janeiro de 2014, de Manuel Arsénio Sarabando

horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «Café Boa Hora», sito na vila de Vagos, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

feiras, sábados, feriados e vésperas de feriados, até 31 de dezembro de 2014, das 
-----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão. -------------------------------------------
eve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

VALIDAÇÃO PARCIAL DE “DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE SEGURANÇA E 

: “ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO ESCOLAR

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

Parecer da coordenação de segurança da obra supracitada, de 23 de abril de 2014 para efeitos de 

do “Desenvolvimento do PSS”; --------------------------------------------------------

recer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 23 de abril de 2014: “ De aprovar

condições impostas pela coordenação de segurança em obra. A decisão deverá ser comunicada 

os interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante) .“ ----------------

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de abril de 2014

condições da informação. À Reunião da CM para ratificar. Informem-se os interessados da 

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

eliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora eng.

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

Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

POLIS LITORAL – VIA ECOLÓGICA CICLÁVEL ----------------------------

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

Comunicação da senhora, Presidente do Conselho de Administração, Poli Litoral 

Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A. com registo de entrada 

Câmara Municipal em 15 de abril de 2014.Solicita a aprovação do projeto de execução da 

via ciclável como forma de vivência da Ria: Troço Vagos – Mira. 

Informação da técnica superior, eng.ª Ana Vilão, de 23 de abril de 2014; -----------------------------

recer do CDEP, arq. Pedro Castro, de 24 de abril de 2014: “ Concordo com a informação. À 

. Vereadora Sara Caladé“ ------------------------------------------------------------------

, da Câmara Municipal de Vagos 
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------------------------------------------- 
Manuel Arsénio Sarabando, solicitando que o 

sito na vila de Vagos, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 de dezembro de 2014, das 
---------------------------------------------------- 

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

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

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

VALIDAÇÃO PARCIAL DE “DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE SEGURANÇA E 

: “ARRANJOS EXTERIORES AO CENTRO ESCOLAR DE FONTE 

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

de 23 de abril de 2014 para efeitos de 

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

“ De aprovar parcialmente nas 

condições impostas pela coordenação de segurança em obra. A decisão deverá ser comunicada 

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

de 2014: “Aprovo nas 

se os interessados da 

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

o despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara 

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

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

ração, Poli Litoral Ria de Aveiro 

com registo de entrada 

Câmara Municipal em 15 de abril de 2014.Solicita a aprovação do projeto de execução da 

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

Concordo com a informação. À 

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



 

 

• Despacho da senhora Ver

A Câmara Municipal deliberou, por 

sugerindo no entanto, atendendo às irregularidades existentes no pavimento, 

camada de 10 cm de saibro em vez dos 3 cm previstos. Sugere

sobretudo nas zonas em que estas se encontram mais degradadas e em que o pavimento começa a ser 

afetado. 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, 

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

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

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

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

Ata n.º 10/2014, de 07 de maio, da Câmara Municipal de Vagos

da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de maio de 2014: “ À reunião de CM”

deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da via ciclável, 

sugerindo no entanto, atendendo às irregularidades existentes no pavimento, que seja aplicada uma 

camada de 10 cm de saibro em vez dos 3 cm previstos. Sugere-se ainda o tratamento das margens, 

sobretudo nas zonas em que estas se encontram mais degradadas e em que o pavimento começa a ser 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

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 quarenta e cinco 

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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“ À reunião de CM” 

, aprovar o projeto de execução da via ciclável, 

que seja aplicada uma 

se ainda o tratamento das margens, 

sobretudo nas zonas em que estas se encontram mais degradadas e em que o pavimento começa a ser 

proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

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

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

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

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 

doze horas e quarenta e cinco 

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

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


