
 
 

Ata n.º 14/2015, de 02 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

1 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

 ATA N.º 14/2015, de 02 de julho  

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de julho de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e sete 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 Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

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

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

Assistente Técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL  

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------- 

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 01 de julho de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 41.758,14 € (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos). ------ 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: ------------------- 

- O.P. nº. 1624 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 53.406,51 €, para 

pagamento de 50% do Auto de medição nº 4 – “Beneficiação da EM 595”. Fatura nº 15/29; ----- 

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da UAJ (Unidade Administrativa e Jurídica) no período de 

29 de maio a 25 de junho e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 12 a 25 de junho, 

ambos de 2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica 

a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

5.1. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS – PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO ----------------------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 29 de junho de 2015, sobre o assunto supramencionado, a qual se dá 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de junho de 2015: “À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder a autorização genérica favorável à celebração 

de contratos de prestação de serviços, nos termos da informação apresentada. ---------------------------------- 

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

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

6.1. GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS ------------------ 

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

 Comunicação da Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 30 de março de 2015, apresentando documentos, 

nomeadamente, Ata da Assembleia Geral e Plano de Atividades e Orçamento para 2015; --------- 

 Informação da UAJ, de 26 de junho de 2015, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e 

fica a fazer parte integrante da presente ata; --------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 3952, no valor de 8.000,00 € (oito mil euros); ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 26 de junho de 2015: “À reunião de 

Câmara, e proponho que seja atribuído o subsidio de 8.000 €”. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 8.000,00 € (oito mil 

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

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

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

6.2. FILARMÓNICA VAGUENSE ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Filarmónica Vaguense, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 05 

de março de 2015, apresentando formulário e documentos; --------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 19 de março de 2015, a qual se dá aqui como 

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

 Informação de compromisso nº 3951, no valor de 8.000,00 € (oito mil euros); ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 25 de junho de 2015: “À reunião de 

Câmara, para atribuição de subsídio no valor de 8.000 €”. -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 8.000,00 € (oito mil 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6.3. ALWAYS YOUNG ADRC – “FUTSAL WOMEN AVEIRO CUP – 5ª EDIÇÃO” ------------------ 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 24 de junho de 2015, a qual se dá aqui como 

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

 Informação de compromisso nº 3940, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). - 

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

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

6.4. ALWAYS YOUNG ADRC – “TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA” ------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 24 de junho de 2015, a qual se dá aqui como 

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

 Informação de compromisso nº 3942, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00 € (mil e 

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

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

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

6.5. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – “1ª RESISTÊNCIA DE BTT 

NOTURNO DE VAGOS” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 24 de junho de 2015, a qual se dá aqui como 

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

 Informação de compromisso nº 3941, no valor de 4.950,00 € (quatro mil, novecentos e cinquenta 

euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.950,00 € (quatro mil, 

novecentos e cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6.6. ASSOCIAÇÃO DA PISTA DA FLORESTA – “PROVA DE MOTOCROSS – CAMPEONATO 

NACIONAL PENTACONTROL 2015” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 11 de junho de 2015, a qual se dá aqui como 

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

 Informação de compromisso nº 3939, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). - 

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

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

7 – ZIV (ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS) – LOTE 115 – INERJOTA – INERTES E 

TERRAPLANAGENS, LDA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da empresa Inerjota – Inertes e Terraplanagens, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 08 de junho de 2015. Na qualidade de proprietária do lote 115, vem 

solicitar à Câmara Municipal de Vagos que informe se autoriza a venda do lote, ou se pretende 

exercer o direito de preferência. O valor da transação é de “170.000 € mais obras de 

acabamento do espaço exterior conforme projeto aprovado nessa Câmara, nomeadamente muro 

lateral do lado norte e pavimento em pavê no exterior”; ------------------------------------------------ 

  Parecer do CUAJ, de 15 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Exmº Sr. Vice Presidente da CMV 

Analisada a questão em apreço, sou de parecer que se remeta a mesma a reunião de CM, por 

forma a autarquia deliberar se pretende exercer o direito de preferência, previsto no art. 9º do 

Regulamento da ZIV, quanto ao Lote agora em causa”; ------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 22 de junho de 2015: “À reunião 

de Câmara nos termos da informação do Dr. Pedro Samagaio”. -------------------------------------- 

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

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

Deve o GDE, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

8 – ASSOCIAÇÃO DE SURF DE AVEIRO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – ISENÇÃO DE 

TAXAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente assunto foi retirado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 – EXPO BAIRRADA 2015 – COLOCAÇÃO DE OUTDOOR – ISENÇÃO DE TAXAS ------------- 

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

 Ofício da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, n.º 2771, de 02 de junho de 2015, solicitando 

autorização para colocação de um outdoor (4x3m); ------------------------------------------------------ 

 Informação do CUAJ, de 25 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Exmª Srª Vereadora da CMV 

O Município de Oliveira do Bairro é uma pessoa coletiva de direito público. Assim, nos termos 

da alínea b) do n.º 1 do art. 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vagos o mesmo está isento do pagamento de taxas”; ------------------------------------ 

 Informação do GMA, sobre o valor das taxas, = 562,31 € (quinhentos e sessenta e dois euros e 

trinta e um cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da CM”. -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação e isentar do pagamento de taxas.   

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

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

10 – ASSOCIAÇÃO DOS MINInos – ISENÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Associação clube MINInos de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 05 de junho de 2015, solicitando autorização para ocupação do espaço público 

frente ao Tribunal de Vagos nos dias 4 e 5 de julho, durante toda a manhã; -------------------------- 

 Informação da UAJ, de 29 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Exma. Senhora Vereadora Engª Sara Caladé: 
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Em virtude de se tratar de uma associação sem fins lucrativos, que está a promover uma 

atividade cultural e recreativa, no âmbito dos seus objetivos, pode a Câmara Municipal deferir 

a pretensão de isenção, com base no n.º 3, do artº 10º, do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Vagos. É o que me cumpre informar”; ----------------------------------------------------- 

 Informação do GMA, sobre o valor total das taxas, = 1.356,46 € (mil trezentos e cinquenta e seis 

euros e quarenta e seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da CM”. -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público e isentar do 

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

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

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

11 – FÁTIMA MARIA OLIVEIRA FELICIO – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – 

INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Fátima Maria Oliveira Felício, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 09 de junho de 2015, solicitando autorização para ocupação de um espaço público, para 

instalação de um quiosque de venda de tripa e bolacha americana, na vila de Vagos; --------------- 

 Informação do GMA, de 26 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Exma. Sra. Vereadora Sara Caladé, 

No seguimento do solicitado e de acordo com a informação disponível, informo o seguinte: 

1. A instalação de um quiosque por iniciativa particular depende de deliberação 

camarária (Artigo 65º da Secção V do Capítulo V do RMPPOEP), tendo este órgão 

municipal o poder discricionário para decidir, favoravelmente ou não, da sua 

oportunidade. 

2. A Câmara Municipal deverá deliberar tendo como pressupostos os objetivos 

subjacentes à gestão do domínio público municipal e à sua desoneração para outros 

fins, designadamente, o uso privativo do domínio público para um fim de caráter 

privativo. 

3. Acresce dizer que, além disso, é importante ponderar outros fatores, designadamente o 

“caráter de permanência” com que se reveste esta pretensão, a ausência de 

infraestruturas de abastecimento de água, saneamento básico e de eletricidade no local 

e as condições higieno-sanitárias aplicáveis ao exercício desta atividade. 
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É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a requerente de que momentaneamente não 

está interessada na pretensão solicitada, uma vez que, irão decorrer obras no centro da vila. Poderá 

contudo a requerente futuramente fazer novo pedido a esta Câmara Municipal. -------------------------------- 

Deve o GMA, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------------------- 

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

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

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE JULHO 2015 ----------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 26 de junho de 2015, sobre a necessidade do aumento temporário de 

fundos disponíveis no montante de 700.000,00 € (setecentos mil euros), por conta das receitas 

próprias a receber nos meses de: -----------------------------------------------------------------------------  

o Receitas próprias de outubro: 100.000,00 €; 

o Receitas próprias de novembro: 200.000,00 €; 

o Receitas próprias de dezembro: 400.000,00 €.  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de junho de 2015: “À Reunião da C.M.” ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e ao abrigo do disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, 

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

condições da informação supra. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

13 – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS DO SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD – PROPOSTA --------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26 de junho de 2015, relativa aos 

Critérios e Subsídios do Subprograma 1, com vista à atribuição do apoio financeiro referente ao 

subprograma 1 do PMAAD, relativo ao ano de 2015, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e 

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



 
 

Ata n.º 14/2015, de 02 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

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

proposta apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

14 – MARCHAS POPULARES 2015 ------------------------------------------------------------------------------- 

Presente informação da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 26 de junho de 2015, que a seguir se 

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

“Considerando que, as Marchas Populares constituem uma forma de expressão Cultural por 

forma a celebrar a chegada do Solstício de Verão sobre a égide dos Santos Populares, com forte 

impacto na população e no turismo, algumas Freguesias do concelho de Vagos pretendem dar 

vida a esta celebração na Praia da Vagueira através da apresentação das Marchas Populares 

2015. Pelo que se considera necessário a cooperação da Câmara Municipal através da 

atribuição do seguinte apoio de participação: 

Freguesias de Vagos e Santo António de Vagos: 1.857€ 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo: 1.857€ 

Freguesias Ponte de Vagos e Santa Catarina: 1.857€ 

Freguesia de Calvão: 1.857€  

Freguesias de Soza: 1.857€ 

Freguesias de Ouca: 1.857€ 

Freguesias de Gafanha da Boa Hora: 1.857€ 

Face ao exposto e tendo em conta que os montantes a transferir para as freguesias foram 

autorizados pela Assembleia Municipal aquando da aprovação do orçamento e Grandes Opções 

do Plano com a inclusão da ação “Marchas Populares” no Plano de Atividades Municipais sob 

o código 03/2015/27, deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal das respetivas 

transferências no montante de 13.000€”. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC. º E06/2014 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 18 de junho de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

 Parecer do CDPP, de 18 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e 

EE)”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente o PSS, nos termos da validação da CSO. À Reunião da CM 

para ratificar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC. º E06/2014 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 2 – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 24 de junho de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e 

EE)”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado nos termos da informação e validação da CSO. À Reunião da CM para 

ratificar”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

3 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO DA ZIV – INCUBADORA DE 

EMPRESAS – PROC. º E01/2015 – APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 19 de junho de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

 Parecer do CDPP, de 19 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e 

EE)”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente nas condições impostas pela CSO e conforme validação 

técnica da mesma. À Reunião da CM para ratificação”. --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

4 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – PROC. º E02/2015 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 23 de junho de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 23 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar nas condições impostas pela Coordenação de 

Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Fiscalização, CSO e 

EE)”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado parcialmente nas condições da CSO e da validação técnica. À Reunião da 

CM para ratificar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 03/13 – RUA DO PARQUE DESPORTIVO 

– CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS – LOTEAMENTO N.º 03/13 ------------------------------- 

O presente assunto foi retirado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas 

e trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 


