
 

 

No dia vinte de agosto de dois mil e catorze

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu 

Municipal, sob a presidência do senhor 

Gonçalves, e com a presença dos senhores Vereador

Marques, 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

Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Huma

servindo de secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Faltou à reunião o senhor Presidente da 

gozo de férias. A falta foi considerada justificada. 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

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

Usou da palavra: ---------------------------

A sr.ª Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques para colocar duas questões, a saber:

Questão 1 – Nas obras na Quinta do Ega

concluída? E as Folsas Novas?

Respondeu a sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé 

parte da Polis Litoral - Ria de Aveiro uma receção provisória parcial da empreitada. As Folsas Novas não 

ficam como estão. Vão concluir as obras após a resolução de um problema que se verificou com o projeto 

e que atrasou o processo. Após as férias os 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2014, de 20 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

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

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

Municipal, sob a presidência do senhor Vice-Presidente da Câmara eng.º João Paulo de Sousa 

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

, 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 e comigo, 

Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal, 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Faltou à reunião o senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por se encontrar em 

A falta foi considerada justificada. -------------------------------------------------------------------

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

A sr.ª Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques para colocar duas questões, a saber: ------------------------

Nas obras na Quinta do Ega viu que foi removido o estaleiro. A obra fica assim? E

concluída? E as Folsas Novas? Sabe que a obra não é nossa, mas é um sítio com interesse turístico.

eng.ª Sara Caladé informando que as obras na Quinta do Ega

Ria de Aveiro uma receção provisória parcial da empreitada. As Folsas Novas não 

ficam como estão. Vão concluir as obras após a resolução de um problema que se verificou com o projeto 

e que atrasou o processo. Após as férias os trabalhos recomeçarão. --------------------------------------------
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minutos, no edifício da 

em sessão pública, a Câmara 

eng.º João Paulo de Sousa 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando 

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

e comigo, António Manuel 

s e Fiscalização Municipal, 

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

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

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

Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por se encontrar em 

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

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

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

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

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

A obra fica assim? Está  

Sabe que a obra não é nossa, mas é um sítio com interesse turístico. --- 

o que as obras na Quinta do Ega tiveram, por 

Ria de Aveiro uma receção provisória parcial da empreitada. As Folsas Novas não 

ficam como estão. Vão concluir as obras após a resolução de um problema que se verificou com o projeto 

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



 

 

Questão 2 – O que tem presenciado na Praia da Vagueira, e daquilo que se recorda, não foi apreciado 

pela Câmara todo o cartaz de animação que  tem verificado. Pergunta se no fim vai haver 

balanço do quanto custou à Câmara Municipal?

sobre os custos do campeonato «All Styles».

Respondeu o sr. Vice-Presidente

Câmara Municipal com a animação na Praia da Vagueira.

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

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

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

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

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

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

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

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 

em dinheiro de 365.540,50 € (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta euros e cinquenta 

cêntimos). -----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

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

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presentes os despachos efetuados no âmbito 

julho a 11 de agosto de 2014, cuja relação discriminada dos mesmos é 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. 
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O que tem presenciado na Praia da Vagueira, e daquilo que se recorda, não foi apreciado 

pela Câmara todo o cartaz de animação que  tem verificado. Pergunta se no fim vai haver 

balanço do quanto custou à Câmara Municipal? Relembra que aguarda resposta ao pedido que fez 

sobre os custos do campeonato «All Styles». ---------------------------------------------------------------------

Presidente informando que será dado conhecimento dos custos suportados pela 

Câmara Municipal com a animação na Praia da Vagueira. -------------------------------------------------------

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

esouraria respeitante ao dia 19 de agosto de 2014, o qual acusa um saldo 

trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta euros e cinquenta 

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

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

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

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

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

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

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

ados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica, no pe

, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. -----------------------------------------
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O que tem presenciado na Praia da Vagueira, e daquilo que se recorda, não foi apreciado 

pela Câmara todo o cartaz de animação que  tem verificado. Pergunta se no fim vai haver algum 

Relembra que aguarda resposta ao pedido que fez 

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

que será dado conhecimento dos custos suportados pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, o qual acusa um saldo 

trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta euros e cinquenta 

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

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

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

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

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

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

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

, no período de 29 de 

dada aqui como inteiramente 

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



 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE

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

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 d

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto - regime simplificado – para aquisição

“Vagos Open Air 2014”. --------

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues, apresentaram

declaração de voto: «Votámos favoravelmente a prestação do serviço para este evento e chamamos a 

atenção para os prazos de execução apresentados no contrato

dúvidas. A prestação do serviço cessará no fim do 

O sr.º Vereador, eng. Mário martins, apresentou a seguinte declaração de voto: « 

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

transparência». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deve a Divisão Financeira, proceder em confor

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, 

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

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

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

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

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

VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO --------------------------------

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ESTUDO DE EXPOSIÇÃO MEDIÁTICA DO EVENTO 

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

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 d

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de estudo de exposição mediática do evento 

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

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues, apresentaram

Votámos favoravelmente a prestação do serviço para este evento e chamamos a 

atenção para os prazos de execução apresentados no contrato, que não devem oferecer quaisquer 

. A prestação do serviço cessará no fim do prazo da execução do mesmo.» --------------------------

, eng. Mário martins, apresentou a seguinte declaração de voto: « Voto favoravelmente o 

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

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

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL 

ISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, 

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

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

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

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

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

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

REGIME SIMPLIFICADO 

ESTUDO DE EXPOSIÇÃO MEDIÁTICA DO EVENTO 

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

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

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

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

, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

estudo de exposição mediática do evento 

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

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues, apresentaram a seguinte 

Votámos favoravelmente a prestação do serviço para este evento e chamamos a 

, que não devem oferecer quaisquer 

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

Voto favoravelmente o 

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

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

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

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

REGIME GERAL PARA 

ISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL ------------------- 

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

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



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por

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

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

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

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzid

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por

direto – regime geral – para aquisição

enriquecimento curricular ------

O sr.º Vereador, eng. Mário Martins, apresentou a seguinte declaraçã

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

transparência». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

6.1. BANDA FILARMONICA VAGUENSE 

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

• Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 08 de 

• Informação de compromisso nº 3268, no valor de 7.500,00 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros). 

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues declararam votar favoravelmente 

na condição do formulário de candidatura ser apresen

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para esclarecimentos adicionais.

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

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

5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

ISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

RIQUECIMENTO CURRICULAR ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para 

para aquisição de serviço de implementação de atividades de 

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

artins, apresentou a seguinte declaração de voto: « Voto favoravelmente o 

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

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

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

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

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

BANDA FILARMONICA VAGUENSE ----------------------------------------------------------------------

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

Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 08 de agosto de 2014; ------------------------

Informação de compromisso nº 3268, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros); 

iberou, por unanimidade, atribuir à Banda Filarmónica Vaguense, 

€ (sete mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------------

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues declararam votar favoravelmente 

na condição do formulário de candidatura ser apresentado devidamente preenchido. ---------------------

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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retirar o assunto para esclarecimentos adicionais. 

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

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

REGIME GERAL PARA 

ISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE 

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

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

o e fica a fazer parte integrante da 

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

dar parecer prévio favorável para o ajuste 

implementação de atividades de 

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

Voto favoravelmente o 

objetivo do procedimento. No entanto é meu entendimento de que embora o CCP não o obrigue, devem 

ser convidados a apresentar propostas mais que uma empresa, desde logo por questões de 

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

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

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

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

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

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

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

€ (sete mil e quinhentos euros); ------- 

à Banda Filarmónica Vaguense, o subsídio no 

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

Os sr.ºs Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng. João Domingues declararam votar favoravelmente 

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

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

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



 

 

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CEB A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. 

JOÃO ROCHA – PAI --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Minuta do Protocolo de 

ciclo do ensino básico, ano letivo 2014/2015. 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

• Despacho do senhor Pres

proposta. À Reunião da C.M.

A Câmara Municipal deliberou, por 

senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e J

conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

8 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA GAFANHA DA BOA HORA 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO BOA HORA 

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

• Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do

ensino básico da escola básica da Gafanha da Boa Hora, ano letivo 2014/2015. 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2014: 

proposta. À Reunião da C.M.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

conformidade com o teor da presente deliberação. 
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PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CEB A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. 

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

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

Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º 

ciclo do ensino básico, ano letivo 2014/2015. -------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2014: “Concordo com a presente 

À Reunião da C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

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

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA GAFANHA DA BOA HORA 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO BOA HORA – PROPOSTA ------------

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

Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do

ensino básico da escola básica da Gafanha da Boa Hora, ano letivo 2014/2015. 

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2014: “Concordo com a presente 

À Reunião da C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CEB – 

PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CEB A FREQUENTAR A EB 2/3 DR. 

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

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

Parceria para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º 

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; ---------------------- 

Concordo com a presente 

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

, aprovar a minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

uventude), proceder em 

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

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA GAFANHA DA BOA HORA – ENTRE O 

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

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

Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico da escola básica da Gafanha da Boa Hora, ano letivo 2014/2015. --------------------- 

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; ---------------------- 

Concordo com a presente 

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

minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), proceder em 

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



 

 

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

9 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1

ENSINO BÁSICO – ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E 

PAROQUIAL DE CALVÃO, O CENTRO SOCIAL E BEM

SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA E A 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ

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

• Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico, ano letivo 2014/2015. 

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2014: 

proposta. À Reunião da C.M.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

senhor Presidente da Câmara a outorgá

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

10 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICUL

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

• Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 30 de julho de 2014; 

• Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; 

• Despacho do senhor Presi

conformidade”. -----------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, 

do programa de atividades de enriquecimento curricular. 

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

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

LO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1

ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DE CALVÃO, O CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE OUCA, O CENTRO 

IAL DA FREGUESIA DE SOZA E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ – PROPOSTA ---------------------------------------------------------------

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

Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico, ano letivo 2014/2015. ------------------------------------------------------------------------

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2014: “Concordo com a presente 

À Reunião da C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

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

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

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – RATIFICAÇÃO ------------

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 30 de julho de 2014; ------------------------

Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de julho de 2014: “Concordo.

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de colaboração para implementação 

do programa de atividades de enriquecimento curricular. ----------------------------------------------------------

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude)

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

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

LO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO 

O CENTRO SOCIAL E 

ESTAR DE OUCA, O CENTRO 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

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

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

Minuta do Protocolo de Parceria para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo do 

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

Informação do técnico superior, dr. Bruno Marques, de 08 de agosto de 2014; ---------------------- 

Concordo com a presente 

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

, aprovar a minuta de protocolo de parceria e autorizar o 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), proceder em 

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

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

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 

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

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

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

Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; ----- 

“Concordo. Proceda-se em 

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

ratificar o acordo de colaboração para implementação 

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

Deve o Serviço de Educação da DEDJ (Divisão de Educação, Desporto e Juventude), proceder em 

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



 

 

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

11 – ESPLANADA VAGUEIRA, LDA 

(MÚSICA AO VIVO) – ADIAMENTO DO EVENTO PARA O DIA

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

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

• Comunicação de “Esplanada Vagueira, Ldª”, de 05 de agosto de 2014, informando do 

cancelamento do evento de musica ao vivo do dia 02 de agosto de 2014, devido a condições 

atmosféricas adversas e solicitando alteração para o próximo dia 14 de ago

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de agosto de 2014: 

CM para ratificar”. -------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em 

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

12 – ADESÃO DO MUNICIPIO AO “MAYORS ADAPT” (COMBATE ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• Minuta de «Compromisso dos Autarcas

• Despacho do senhor Presidente da Câ

A Câmara Municipal deliberou, 

iniciativa «Mayors Adapt» - Pacto dos Autarcas sobre a adaptação às alterações climáticas. 

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

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

 

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

1 – ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL 

PROVISÓRIA --------------------------------------------------------------

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

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes

 

Ata n.º 17/2014, de 20 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos

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

ESPLANADA VAGUEIRA, LDA – CANCELAMENTO DA ATUAÇÃO DE UMA BANDA 

ADIAMENTO DO EVENTO PARA O DIA 14 DE AGOSTO DE 2014

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

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

Comunicação de “Esplanada Vagueira, Ldª”, de 05 de agosto de 2014, informando do 

cancelamento do evento de musica ao vivo do dia 02 de agosto de 2014, devido a condições 

atmosféricas adversas e solicitando alteração para o próximo dia 14 de agosto de 2014; 

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de agosto de 2014: “Deferido, à Reunião da

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

erou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. 

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

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

ADESÃO DO MUNICIPIO AO “MAYORS ADAPT” (COMBATE ÀS ALTERAÇÕES 

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

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

Compromisso dos Autarcas»; --------------------------------------------------------

nhor Presidente da Câmara, de 12 de agosto de 2014: “À reunião de CM”

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o senhor Presidente da Câmara a assinar a 

Pacto dos Autarcas sobre a adaptação às alterações climáticas. 

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

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

 B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

ACESSOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL – PROCº DIA – E06/2013 

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

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

superior, eng.º André Nunes, de 24 de julho de 2014; ----------------------

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

CANCELAMENTO DA ATUAÇÃO DE UMA BANDA 

14 DE AGOSTO DE 2014 – 

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

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

Comunicação de “Esplanada Vagueira, Ldª”, de 05 de agosto de 2014, informando do 

cancelamento do evento de musica ao vivo do dia 02 de agosto de 2014, devido a condições 

sto de 2014; ----------- 

Deferido, à Reunião da 

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

, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. - 

conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

ADESÃO DO MUNICIPIO AO “MAYORS ADAPT” (COMBATE ÀS ALTERAÇÕES 

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

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

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

“À reunião de CM”. ------- 

por unanimidade, autorizar o senhor Presidente da Câmara a assinar a 

Pacto dos Autarcas sobre a adaptação às alterações climáticas. -------------- 

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

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

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

E06/2013 – RECEÇÃO 

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

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

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



 

 

• Auto de Receção Provisória

obra, eng.º André Miguel Miranda 

executante, eng.º Pedro Teixeira

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Srª Vereadora Sara Caladé

face ao conteúdo do auto que se anexa

• Despacho do senhor Presi

Proceda-se em conformidade. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Divisão de Planeamento e 

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

E02/2012 – RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL 

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

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 04 de agosto de 2014; 

• Auto de Receção Provisória Pa

dono de obra, eng.º André

entidade executante, senhor Fernando Gonçalves Silva; 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr. Presidente: Pode o Dono de Obra proceder à recepção provisória parcial da obra face ao 

conteúdo do auto que se anexa”

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de agosto 

C.M.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

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

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

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

 

Ata n.º 17/2014, de 20 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos

Auto de Receção Provisória, de 14 de julho de 2014, subscrita pelos representante

Miguel Miranda Nunes e Arcanjo Martins e pelo representante da entidade 

eng.º Pedro Teixeira; -------------------------------------------------------------

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 25 de julho de 2014, que a seguir se transcreve

ora Sara Caladé: Pode o Dono de Obra proceder à recepção provisória 

face ao conteúdo do auto que se anexa”; ------------------------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de julho de 2014: “Ao CDPP. Concordo. 

se em conformidade. À Reunião da C.M.”. -----------------------------------------------------

cipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória

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

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

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

CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO 

RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL --------------------------------------------------------------

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 04 de agosto de 2014; 

Auto de Receção Provisória Parcial, de 30 de julho de 2014, subscrita pelo

André Miguel Miranda Nunes e Arcanjo Martins e pelo representante da 

, senhor Fernando Gonçalves Silva; -------------------------------------------------

CDPP, arq.º Pedro Castro, de 04 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve

“Sr. Presidente: Pode o Dono de Obra proceder à recepção provisória parcial da obra face ao 

conteúdo do auto que se anexa”; ----------------------------------------------------------------------------

Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 04 de agosto de 2014: “Concordo. 

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

deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória Parcial. 

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

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

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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representantes do dono de 

e pelo representante da entidade 

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

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

der à recepção provisória da obra 

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

Ao CDPP. Concordo. 

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

ão Provisória. --------------- 

Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

CONSTRUÇÃO DE APOIO À ARTE XÁVEGA NA PRAIA DO AREÃO – PROCº DIA – 

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

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 04 de agosto de 2014; ---------------------- 

, subscrita pelos representantes do 

e pelo representante da 

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

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

“Sr. Presidente: Pode o Dono de Obra proceder à recepção provisória parcial da obra face ao 

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

Concordo. À Reunião da 

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

ão Provisória Parcial. ------ 

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

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

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



 

 

3 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENT

E05/2013 – VALIDAÇÃO “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL 

DE PASSADIÇOS/PONTES” E “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL 

APLICAÇÃO DE BETUMINOSOS”

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

• Informação e parecer da

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr. Presidente: De aprovar os presentes PTRE’S (Execução de passadiços/Po

de betuminosos) nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão 

deverá ser dado conhecimento

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de agosto 

informação técnica. Proceda

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos

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

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

4 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

E05/2013 – AUTO DE SUSPENSÃO E AUTO DE RECOMEÇO DA EXECUÇÃO DE 

TRABALHOS --------------------------------------------------------------

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

• Informação do técnico su

• Auto de Suspensão e Auto de Recomeço

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 

C.M.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homol

trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ata n.º 17/2014, de 20 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

VALIDAÇÃO “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL 

DE PASSADIÇOS/PONTES” E “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL 

APLICAÇÃO DE BETUMINOSOS” – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------

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

e parecer da eng.ª Gabriela Cabano, respetivamente de 06 e 05 de agosto 

P, arq.º Pedro Castro, de 06 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve: 

e aprovar os presentes PTRE’S (Execução de passadiços/Po

nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão 

deverá ser dado conhecimento aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade 

acho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de agosto de 2014: “À D.P.P. Concordo com a 

informação técnica. Proceda-se em conformidade. Aprovo. À C.M. para ratificar”

ipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. 

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

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

AUTO DE SUSPENSÃO E AUTO DE RECOMEÇO DA EXECUÇÃO DE 

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

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; 

de Suspensão e Auto de Recomeço de Execução de Trabalhos, de 12 de agosto de 2014; 

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 14 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve

Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de agosto de 2014: 

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

cipal deliberou, por unanimidade, homologar os autos de suspensão e recomeço de 

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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O ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº 

VALIDAÇÃO “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL – “EXECUÇÃO 

DE PASSADIÇOS/PONTES” E “PLANO DE TRABALHOS DE RISCO ESPECIAL – 

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

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

de agosto de 2014; --- 

seguir se transcreve: ------- 

e aprovar os presentes PTRE’S (Execução de passadiços/Pontes e Aplicação 

nas condições impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão 

zação, CSO e Entidade Executante)”. --- 

À D.P.P. Concordo com a 

se em conformidade. Aprovo. À C.M. para ratificar”. --------------- 

ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara. -- 

ormidade com o teor da presente 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº 

AUTO DE SUSPENSÃO E AUTO DE RECOMEÇO DA EXECUÇÃO DE 

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

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

de agosto de 2014; ---------------------- 

de Execução de Trabalhos, de 12 de agosto de 2014; ---  

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

Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV”; ---------- 

de 2014: “À Reunião da 

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

ogar os autos de suspensão e recomeço de 

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



 

 

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

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

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

5 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLA

E05/2013 – PROPOSTA DE TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES 

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

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV. Mais se 

julga conveniente que a Unidade Administrativa e Jurídica proceda à instrução/gestão de 

procedimento que visará 

por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art. 378 do CCP, anexo ao Decreto

nº 18/2008, de 29/01”; --------------------------------------------------------------------

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de agosto 

C.M. para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

prorrogação de prazo de 23 (vinte e três) dias

Devem a Divisão de Planeamento 

conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

6 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

E05/2013 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS

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

• Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

       “Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV”

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de agosto 

C.M. para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica
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Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da present

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

PROPOSTA DE TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES 

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; 

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 14 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV. Mais se 

julga conveniente que a Unidade Administrativa e Jurídica proceda à instrução/gestão de 

procedimento que visará apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser indemnizado 

por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art. 378 do CCP, anexo ao Decreto

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

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de agosto de 2014: 

para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica

ipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e o parecer supra

23 (vinte e três) dias. ----------------------------------------------------------------------

a Divisão de Planeamento e Projetos e a Unidade Administrativa e Jurídica

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº 2 -----------------------------------------------------

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; 

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 14 de agosto de 2014, que a seguir se transcreve

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV”

Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de agosto de 2014: 

para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica

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

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

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

R DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº 

PROPOSTA DE TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES --------- 

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; ---------------------- 

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

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV. Mais se 

julga conveniente que a Unidade Administrativa e Jurídica proceda à instrução/gestão de 

apurar se assiste ao Município de Vagos o direito de ser indemnizado 

por parte dos terceiros referidos na alínea a) do nº 6 do art. 378 do CCP, anexo ao Decreto-Lei 

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

de 2014: “À Reunião da 

para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica”. ------- 

e o parecer supra e conceder uma 

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

e Administrativa e Jurídica procederem em 

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

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

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº 

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

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

Informação do técnico superior, eng.º André Nunes, de 12 de agosto de 2014; --------------------- 

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

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Concordo. De submeter à apreciação/decisão da CMV”.  

de 2014: “À Reunião da 

para aprovação da presente proposta, de acordo c/ a presente informação técnica”. ------- 



 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade

prorrogação de prazo por 07 (sete) dias. 

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

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

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

7 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595 

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

• Relatório Preliminar, de 09 de outubro de 2013; 

• Relatório Final, de 17 de outubro 

• Informação de compromisso n.º 2014/1751, de 4 de agosto de 2014; 

• Parecer do CDPP, arq.º Pedr

“Sr. Presidente: Face à “informação de compromisso” anexa, deverá o Relatório Final do 

procedimento “Beneficiação da EM 595” ser submetido à apreciação/decisão da CMV

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a «Beneficiação da E.M. 595» à empresa 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Ld.ª, pelo preço de 174.800,00 

e oitocentos euros), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. 

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

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

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

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

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

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

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos

1. A vila de Vagos, a entrada 

2. Para quando um semáforo para diminuir as altas velocidades que se veri
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cipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e conceder uma 

prorrogação de prazo por 07 (sete) dias. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

BENEFICIAÇÃO DA E.M. 595 – PROCº E03/2013 – RELATÓRIO FINAL –

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

Relatório Preliminar, de 09 de outubro de 2013; ----------------------------------------------------------

Relatório Final, de 17 de outubro de 2013; -----------------------------------------------------------------

Informação de compromisso n.º 2014/1751, de 4 de agosto de 2014; -----------------------------

Parecer do CDPP, arq.º Pedro Castro, de 08 de agosto de 2014, que a seguir se transcre

“Sr. Presidente: Face à “informação de compromisso” anexa, deverá o Relatório Final do 

procedimento “Beneficiação da EM 595” ser submetido à apreciação/decisão da CMV

nhor Presidente da Câmara, de 13 de agosto de 2014: “À Reunião da C.M.”

cipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a «Beneficiação da E.M. 595» à empresa 

Pavimentações de Azeméis, Ld.ª, pelo preço de 174.800,00 € (Cento e setenta e quatro mil 

a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

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

Usou da palavra o senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos, para perguntar:

agos, a entrada norte, tem direito a ser limpa de vez em quando? 

Para quando um semáforo para diminuir as altas velocidades que se verificam?

, da Câmara Municipal de Vagos 
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, aprovar a presente proposta e conceder uma 

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

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

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

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

– ADJUDICAÇÃO  

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

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

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

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

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

“Sr. Presidente: Face à “informação de compromisso” anexa, deverá o Relatório Final do 

procedimento “Beneficiação da EM 595” ser submetido à apreciação/decisão da CMV”; -------- 

“À Reunião da C.M.”. ----- 

cipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a «Beneficiação da E.M. 595» à empresa 

€ (Cento e setenta e quatro mil 

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

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

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

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

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

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

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

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

para perguntar: 

ficam? 



 

 

3. Para quando uma passadeira

4. Porquê a diferença na Ponte de Água Fria entre o lado de Vagos e o lado de Ílhavo? 

O senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu 

apresentou e que iriam ser estudadas soluções.

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

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 

Costa de Castro, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal

que a redigi, tendo a reunião terminado às

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

 

Ata n.º 17/2014, de 20 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos

Para quando uma passadeira na Estrada Nacional 109? 

Porquê a diferença na Ponte de Água Fria entre o lado de Vagos e o lado de Ílhavo? 

Presidente da Câmara respondeu  informando que ficaram  registadas as preocupaç

que iriam ser estudadas soluções. -----------------------------------------------------------------------

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

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 Vice-Presidente da Câmara e por mim, 

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

que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e dez minutos. ----------------------

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

, da Câmara Municipal de Vagos 
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Porquê a diferença na Ponte de Água Fria entre o lado de Vagos e o lado de Ílhavo?  

registadas as preocupações que 

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

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

tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

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

e por mim, António Manuel 

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

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

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


