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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 21/2015, de 22 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, pelas nove horas e cinquenta 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 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para colocar as seguintes 

questões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

o Saber se já se encontra ou não resolvido o problema dos ratos que invadiram o Centro 

Escolar da Gafanha da Boa Hora; ----------------------------------------------------------------- 

o Saber para quando está previsto o alcatroamento do estacionamento no mesmo Centro 

Escolar; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

o Com a introdução do novo horário das 35 horas, como vai ser resolvido o problema nas 

escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal, respondeu: -------------------------------------------------- 

o Sobre a questão dos ratos, o assunto está a ser resolvido. ------------------------------------- 
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o Sobre o alcatroamento, foi dado início ao procedimento para a reparação de pavimentos 

onde está incluída a referida obra. O prazo para entrega das propostas é no dia 06 de 

novembro e a abertura é no dia 09. --------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para: -------------------------------------- 

o Questionar sobre a contratação de um eng.º florestal aprovada pela Câmara Municipal. 

Embora desconheça o trabalho deste técnico, parece-lhe que pouco foi feito para resolver 

o problema da infestação do escaravelho nas palmeiras do concelho. Igualmente nas 

questões das reservas de caça e fogos florestais. Gostava de ver por parte da Câmara 

alguma ação para proteger esta espécie única de palmeiras, pois particularmente a sul do 

concelho está a ser uma autêntica praga. ---------------------------------------------------------  

o Congratular-se com o início da obra do pontão e da estrada dos alemães, chamando a 

atenção para a sinalização. ------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara Municipal, respondeu: -------------------------------------------------- 

o Quanto à sinalização, está a ser verificada e à data de hoje o assunto já estará resolvido.  

o Relativamente às 35 horas, o novo horário só entrará em funcionamento no próximo dia 

02 de novembro. É necessário informar os cidadãos do novo horário de atendimento ao 

público. A situação dos armazéns municipais, esta a ser ponderada, porque terão, em 

princípio, um horário diferente dos serviços administrativos. Os serviços de educação e 

os recursos humanos coordenarão os horários nas escolas, uma vez que, haverá pelo 

menos três situações diferentes, a situação das funcionárias municipais, os contratos de 

emprego inserção e prestação de serviços e os funcionários do Agrupamento de Escolas.  

o Quanto à questão do eng.º florestal, informa que este está a acompanhar a questão das 

palmeiras e a desenvolver outro tipo de trabalhos, nomeadamente a preparar uma 

candidatura à medida PDR 2020, para a limpeza e reflorestação das áreas que tenham 

tido incêndios florestais. Na terça feira participou em reunião no ICNF, estando já a ser 

preparado o projeto para a recuperação da nossa mata florestal. ----------------------------- 

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, acrescentou que o eng.º florestal 

tem estado a trabalhar e a apoiar os projetos de limpeza de terrenos, a avaliação das áreas de risco 
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de incêndio e a elaborar também os pareceres que a Câmara Municipal tem de prestar no que diz 

respeito à plantação de árvores. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para perguntar se existe alguma data 

prevista para a inauguração da Biblioteca Municipal? ---------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente prestou alguns esclarecimentos relativos à conclusão dos arranjos exteriores 

da Biblioteca Municipal e informou que para já ainda não existe uma data prevista para a 

inauguração da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para perguntar se houve convites para 

os Vereadores estarem presentes na “Gala do Desporto”? ----------------------------------------------- 

 O senhor Presidente respondeu que os convites foram feitos conjuntamente com o jornal e que à 

semelhança do ano passado achava que teria sido o jornal a enviar os convites. De qualquer forma 

se não foram convidados, a responsabilidade será sempre da Câmara Municipal pelo que procurará 

que estas situações não se repitam. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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 21 de outubro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 395.033,58 € (trezentos e noventa e cinco mil, trinta e três euros e cinquenta e oito cêntimos).  

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

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



 
 

Ata n.º 21/2015, de 22 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

4 

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 25 

de setembro a 14 de outubro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 25 de setembro a 

15 de outubro, ambos do ano 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. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL E ESPAÇO DO 

CIDADÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de Internet para a Câmara Municipal e Espaço do 

Cidadão”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DO RAMAL DE 

ABASTECIMENTO DE GÁS DA INSTALAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE VAGOS ----- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 
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direto - regime geral – para aquisição de “Serviço de modificação do traçado do ramal de abastecimento 

de gás da instalação do Pavilhão Municipal de Vagos”. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO ÂMBITO DA CPCJ ------------------------------- 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2015, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues e 1 (um) voto de 

abstenção, do senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para o 

ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de Psicologia no âmbito da CPCJ”. ------------ 

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

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

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

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

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

7 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO PARA A GESTÃO DO IERA-POLO 

DE VAGOS – ALTERAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do GDE, de 14 de setembro de 2015; --------------------------------------------------------- 

 Protocolo de Cooperação e Colaboração para a gestão do IERA – Polo de Vagos, de 09 de outubro 

de 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 09 de outubro de 2015: “À Reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração da cláusula 9ª, passando 

a constar que o protocolo é automaticamente renovado por igual período 12 (doze) meses, se nenhuma das 

partes o denunciar por carta registada, remetida com a antecedência de 90 dias. -------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 
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8 – BIENAL DA ARTE VAGUENSE – CONCURSO DE PINTURA E CERÂMICA ------------------- 

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

 Informação da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 09 de outubro de 2015, que a seguir se 

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

“Considerando que a Câmara Municipal está a organizar a I Bienal da Arte Vaguense que 

decorrerá de 12 a 19 de dezembro de 2015, a qual contará, para além de outras atividades (Mostra 

de Artesanato, Feira Social do Livro, oficinas de arte etc.),com a realização de um concurso de 

Pintura e Cerâmica subordinado ao tema “João Grave – Valores Culturais e Patrimoniais na sua 

Obra”, remetemos para conhecimento da Câmara Municipal o documento orientador do referido 

concurso.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento orientador do concurso de Pintura e Cerâmica. ----------------------------------------------- 

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

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

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

9 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 100% 

- ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO -------------------------------------------------------------------------- 

9.1 FERNANDA CATARINA DOS SANTOS ROCHA ----------------------------------------------

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

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

pelo senhor Messias dos Santos Gamelas, (encarregado de educação da aluna acima  

 Certificado comprovativo da matrícula, de 27 de julho de 2015; ----------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de setembro de 2015, onde propõe “o 

pagamento do passe escolar a 100%, de forma a permitir à aluna a frequência regular 

da escola e a conclusão do 12º ano. Período do Apoio: outubro de 2015 a julho de 2016. 

Montante do apoio: cerca de 29,00 euros/mês (dependendo do custo mensal do passe 

escolar, atendendo aos períodos de interrupção letivas) ”; ----------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de outubro de 2015: “ À 

Reunião de Câmara.”. ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de pagamento apresentada 

pelo Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 29,00 euros/mês (dependendo do custo mensal 

do passe escolar, atendendo aos períodos de interrupção letivas) --------------------------------------- 

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

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

9 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 100% 

- ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

pela senhora Anabela Pimenta dos Santos, (encarregada de educação da aluna acima 

referida), com residência em Canto de Calvão – Calvão; -------------------------------------- 

 Certificado comprovativo da matrícula, de 26 de agosto de 2015; --------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de setembro de 2015, onde propõe “o 

pagamento do passe escolar a 100%, de forma a permitir à aluna a frequência regular 

da escola e a conclusão do curso, no ano letivo em curso. Período do Apoio: outubro de 

2015 a julho de 2016. Montante do apoio: cerca de 24,00 euros/mês (dependendo do 

custo mensal do passe escolar) ”; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de outubro de 2015: “ À 

Reunião de Câmara.”. ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de pagamento apresentada 

pelo Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 24,00 euros/mês (dependendo do custo mensal 

do passe escolar) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

9 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSE ESCOLAR A 100% 

- ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO -------------------------------------------------------------------------- 

9.3 MIGUEL BULÁRIO FERREIRA E CÁTIA BULÁRIO FERREIRA ------------------------ 

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

pela senhora Helena Maria da Conceição Bulário Ferreira, (encarregada de educação dos 

alunos acima referidos), com residência em Juncal – Covão do Lobo; ---------------------- 

 Certificado comprovativo da matrícula, de 16 de julho de 2015; ----------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de setembro de 2015, onde propõe “o 

pagamento do passe escolar a 100%, de forma a permitir aos dois alunos a frequência 

regular da escola e a conclusão do 12º ano. Período do Apoio: outubro de 2015 a julho 

de 2016. Montante do apoio: 29,70 € x 2 alunos = cerca de 59,40 euros/mês (dependendo 

do custo mensal de cada passe escolar, atendendo aos períodos de interrupção letivas)”; 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 14 de outubro de 2015: “ À 

Reunião de Câmara.”. ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de pagamento apresentada 

pelo Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 59,40 euros/mês (dependendo do custo mensal 

de cada passe escolar, atendendo aos períodos de interrupção letivas) --------------------------------- 

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

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

10 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – CONCURSO RELATIVO À 

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE 3 FOGOS NA FREGUESIA DE VAGOS 

– PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 4 CONTRATOS DE ARRENDAMENTO ---------------------- 

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

 Informação do Serviço de Ação Social, de 12 de outubro de 2015; --------------------------------------- 

 Minutas dos 4 (quatro) Contratos de Arrendamento Apoiado para Habitação;-------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 14 de outubro de 2015: “ À Reunião de 

Câmara.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração dos 4 (quatro) contratos de 

arrendamento apoiado para habitação, conforme a proposta técnica junta ao processo. ------------------------  

Mais deliberou, autorizar o senhor Presidente a outorgar os contratos. ------------------------------------------- 

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

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

ESCOLAR – ANO LETIVO 2015/2016 – LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DOS 

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

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

 Informação/Proposta do Serviço de Ação Social, de 15 de outubro de 2015; --------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 15 de outubro de 2015: “ À Reunião de 

Câmara.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as listas de classificação anexas à 

informação/proposta do Serviço de Ação Social. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

12 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2016 ------------- 

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

 Informação/Análise de propostas do CDF, de 19 de outubro de 2015; --------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 19 de outubro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “ À Reunião de C.M.”. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação do empréstimo junto da Caixa 

Geral de Depósitos, S.A., nas condições apresentadas e que constam da informação/análise de propostas do 

CDF e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgar o contrato respetivo. ------------------------------- 

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

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

13 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – ARQUITETO JOÃO CARLOS SARABANDO – OFERTA DO 

LIVRO “O MUNDO É QUADRADO” ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 15 de outubro de 2015, que a seguir se 

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

“Considerando que deram entrada na Biblioteca Municipal, a título de oferta, dez livros intitulados “O 

Mundo é Quadrado”, da autoria do Sr. Arquiteto João Carlos Sarabando, e, tendo em conta que os 

referidos livros irão enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal, por forma a proporcionar aos seus 
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utilizadores um elevado engrandecimento cultural, proponho a esta Câmara um agradecimento ao autor, 

em função da nobreza do seu gesto.”. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agradecer ao autor, arquiteto João Carlos Sarabando, a 

oferta referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 ---------------------------------------- 

1.1 DESVIO DE TRÂNSITO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 06 de outubro de 2015; ------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 06 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Concordo. De aprovar a presente proposta de alternativa 

ao trânsito.”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de outubro de 2015: “Aprovado 

nos termos da informação e conforme indicação da CSO para a implementação do desvio 

em causa. 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. ------------------------ 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 ---------------------------------------- 

1.2 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 

– RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 06 de outubro de 2015, para efeitos de 

aprovação parcial; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 06 de outubro 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 Entidade Executante)”; ---------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de outubro de 2015, que a seguir 

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

“Aprovado nas condições impostas pela CSO. Comunique-se aos interessados. 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. ------------------------ 

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

1 – PONTÃO SOBRE O RIBEIRO DO SALTA – PROCº E05/2015 ---------------------------------------- 

1.3 APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PTRE 02 – 

CONSTRUÇÃO DE PEÇAS DE ARTE – TRABALHOS DE ARMAÇÃO DE FERRO, 

COFRAGEM, BETONAGEM E DESCOFRAGEM – PARECER N.º 2 – 

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

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 09 de outubro de 2015, para efeitos de 

aprovação parcial; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente PTRE (“Construção de Peças de Arte 

– Trabalhos de Armação de Ferro, Cofragem, Betonagem e Descofragem”) nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado 

conhecimento aos interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante)”; --------------- 

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

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

“Aprovado o presente PTRE, nas condições impostas pela CSO. Dê-se conhecimento aos 

interessados. 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 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO DA ZIV – INCUBADORA DE 

EMPRESAS – PROCº E01/2015 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ----------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 07 de outubro de 2015; ----------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 07 de agosto de 2015; --------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 08 de outubro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
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“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode a Obra ser recebida título provisório face ao conteúdo do auto 

anexo.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de outubro de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

Quando eram onze horas e quinze minutos, o senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior 

ausentou-se definitivamente da sala de reuniões. -------------------------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 Quando é que há coragem para fazer uma homenagem ao senhor dr. António Lúcio Vidal que foi 

um homem tão grande ou maior do que o dr. João Grave?----------------------------------------------- 

 Para quando sinalização à entrada da vila e para quando passadeiras na estrada nacional 109? ---- 

 Porque razão temos de pedir um certificado para poder tratar as arvores com produtos químicos? 

 Porque razão continuamos a pagar valores tão elevados pelo consumo de água? -------------------- 

O senhor Presidente informou que a homenagem prestada ao dr. João Grave foi uma iniciativa de cariz 

particular, feita por um grupo de ilustres vaguenses. Quanto às outras questões o senhor Presidente prestou 

os esclarecimentos tidos por convenientes. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e 

cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


