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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 04/2016, de 18 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e cinco minutos, no 

edifício sede da Junta de Freguesia de Soza, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. -------------------------------------         

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, que se fez substituir pela senhora 

Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, para perguntar, uma vez que uma das 

grandes preocupações das pessoas é o pavimento degradado das estradas na freguesia de Soza, o 

que é que pretende fazer em concreto em 2016 nesse sentido? ------------------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para referir que fazendo um 

refresh relativamente à última ata que aprovámos, questionava sobre a obra que o senhor 

Presidente terá feito. Nessa altura o senhor elencou uma série de obras das quais fez um print e 

constatou que todas elas dizem respeito ao mandato anterior do dr. Rui Cruz e algumas inclusive 

são obras do dr. Carlos Bento. Quando o interpelava fazia-o porque é preocupação do CDS para 
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onde vão os milhões do orçamento vaguense. Ao rever a resposta constata que estamos a falar de 

obras que vêm de mandatos muito anteriores e que os orçamentos vão para a casa dos 300 milhões. 

Estas obras em termos percentuais representam cerca de 4% desse bolo. Pergunta concretamente, 

é disto que o senhor Presidente se orgulha em termos de obras? ---------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcinia Martins Sereno, para apresentar e entregar o documento 

orientador do Concurso Literário “João Grave”, subordinado ao tema, “A Magia das Palavras”. - 

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

 Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu: ------------------------------------- 

o Iniciou-se há pouco tempo uma empreitada que inclui uma série de alcatroamentos em 

diversas freguesias. Na freguesia de Soza foi articulado com o senhor Presidente da Junta, 

estabelecendo-se algumas prioridades tendo em conta, obviamente, a limitação do ponto 

de vista financeiro. Foi dada prioridade ao alcatroamento de uma parte da rua que vai do 

largo da Feira de Salgueiro até ao largo da Árvore e mais duas ou três das quais não 

recorda o nome. Esta intervenção terá que ser articulada com a AdRA, uma vez que esta 

lançou um concurso para o saneamento básico na freguesia de Soza, nomeadamente nos 

lugares de Salgueiro e Fontão. Os alcatroamentos começaram mas só têm uma frente de 

obra. É uma empreitada contínua que vai passar por todas as freguesias. Os trabalhos 

preparatórios já estão a ser feitos e até chegarem os alcatroamentos a Soza podemos 

perfeitamente articular com a AdRA. Há muitos mais alcatroamentos que são necessários 

por todo o Concelho, pelo que já estamos a trabalhar noutro procedimento para uma 2ª 

fase. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O prazo desta empreitada é de seis meses. Durante este período têm que ser feitos todos 

os alcatroamentos que estão previstos. O montante foi equitativamente distribuído de 

acordo com o FEF. ---------------------------------------------------------------------------------- 

o Quanto à análise das obras, de acordo com a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira 

Sarabando Marques, não eram só obras físicas. Falou-se de muita coisa, de muito trabalho 

na área do desenvolvimento industrial, na criação de emprego, na incubadora de 

empresas, estamos a fazer trabalho concreto de apoio aos agricultores. --------------------- 
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Relativamente às obras a que se refere, permita que lhe diga que de números de facto 

estamos conversados. Já tentei explicar o que é ter valores orçamentados e valores 

executados, mas a dr.ª não entende. Neste momento e no ano de 2015 o valor 

orçamentado pela Câmara Municipal tem uma taxa de execução de 85%. Na altura do sr. 

dr. Carlos Bento, chegamos a ter taxas de execução de 20%, ou seja, orçamento de 20 

milhões de euros e uma execução de quatro milhões de euros. Nós evoluímos em termos 

de taxas de execução. ------------------------------------------------------------------------------- 

Já que citou o dr. Carlos Bento, ele dizia uma coisa com a que eu concordava: “as obras 

são de quem as paga”. As obras não são minhas, não são do dr. Rui Cruz, não são do dr. 

Carlos Bento, as obras são do Concelho de Vagos. Enquanto eu estiver na Câmara 

Municipal, aquilo que eu achar que faz sentido, seja do dr. Carlos Bento, seja do dr. Rui 

Cruz, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, ou de outro partido qualquer, como 

o PAN. Se eu achasse que fazia sentido fazer essas intervenções em prol da população, 

não era por isso que eu acabava com as coisas que vinham do passado e construía coisas 

diferentes e novas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Também não é inteiramente verdade, aquilo que diz sobre as obras virem todas de trás. 

Citámos uma série delas que não podiam vir, como por exemplo aqui em Soza, o Plano 

de Pormenor da Parcela B do Parque Empresarial de Soza, que foi elaborado por este 

executivo, logo a obra nunca poderia ser realizada em mandatos anteriores. --------------- 

O senhor Presidente, informou ainda que de seguida sairia para Lisboa, para uma reunião 

com o senhor Secretário de Estado da Indústria, que está muito interessado em conhecer 

mais sobre o nosso Parque Empresarial de Soza. ----------------------------------------------- 

Uma vez que a senhora Vereadora está sempre a pedir dados concretos passou a citar 

alguns dos dados que irá apresentar na reunião com o senhor Secretário de Estado da 

Indústria: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Em agosto de 2015 existiam 528 empresas. Em dezembro de 2015 passaram a 

existir 555; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Passamos do lugar 90.º para o lugar 63.º em volume de exportação; -------------- 
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 Até agosto de 2015 o concelho de Vagos exportava 104 milhões de euros. Em 

dezembro de 2015 atingiu os 172 milhões de euros; --------------------------------- 

 Em número de entidades passámos do lugar 113.º para o 109.º; ------------------- 

 Em volume de negócios estamos no lugar 97.º em termos nacionais. ------------- 

São estes dados concretos que se orgulhará de apresentar ao senhor Secretário de Estado 

da Indústria e que espera venham a ajudar nas candidaturas ao próximo quadro 

comunitário de apoio. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, deixou também uma nota relativa 

às pessoas ativas a trabalhar no setor industrial que aumentou de 51% para 55% nos últimos dois 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 17 de fevereiro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 455.371,76 € (quatro centos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e um euros e setenta 

e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 28 

de janeiro a 11 de fevereiro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 29 de janeiro a 11 

de fevereiro, ambos do ano 2016, 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 ORGANIZAÇÃO DO EVENTO “VAGOS SENSATION 

GOURMET 2016” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, das senhoras Vereadoras, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, dar parecer prévio 

favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de Organização do Evento 

Vagos Sensation Gourmet 2016”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, apresentou a seguinte declaração de 

voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Em primeiro lugar, constata-se uma vez mais que apenas uma empresa foi contactada, não cumprindo 

assim com os princípios da transparência de que o CDS não abdica e pelos quais vem insistindo desde o 

principio deste mandato; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O facto dos valores não se encontrarem discriminados por rubricas, também milita a favor da opacidade 

contra a qual nos debatemos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por fim, está a ser atribuído um subsídio a uma empresa da qual ainda nem sequer podemos obter consulta, 

seja no serviço de finanças, seja na conservatória, uma vez que, em ambos os locais, para as ditas 

entidades, a empresa ainda não existe. Ora, nem sequer é possível indagar sobre a credibilidade de tal 

empresa, quem são os sócios, quem a obriga e outros elementos relevantes para que seja efetuada uma 

contratação limpa. “; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou também uma declaração de voto: ---------------------------------- 

“1 - A senhora Vereadora refere, erradamente, que se trata de um subsídio a uma empresa, quando se 

trata, isso sim, de uma contratação de prestação de serviços; ----------------------------------------------------- 

2 - O presente procedimento será conduzido pelos serviços da DF que, com certeza, procederão em 

rigoroso cumprimento da lei, nomeadamente, o Código dos Contratos Públicos;»  ---------------------------- 

Esta declaração de voto foi subscrita pelos senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, 

Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. ------------------------------------------ 

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

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

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

6.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO COLÉGIO DE CALVÃO ------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 11 de fevereiro de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. A aprovação em Reunião de Câmara de 02/07/2015 do “Anexo 1 – Critérios e 

Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no n.º 2 

do art.º 15.º do referido regulamento; 

3. Que o processo de candidatura cumpriu o estipulado no n.º 1 do artigo 14.º do 

PMAAD; 

4. Que a Associação dos Amigos do Colégio de Calvão terminou a sua atividade 

desportiva no final da época 2014/2015 e que, como tal, nos parâmetros 

Arbitragem e Representatividade será considerado apenas metade do valor 

previsto; 
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Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à 

Associação dos Amigos do Colégio de Calvão o seguinte subsídio referente ao ano de 

2015: 

Relatório Final | Associação dos Amigos do Colégio de Calvão 

   

1.1. Atletas Federados 

Foram contabilizados os custos filiação de: 

 8 atletas | Basquetebol seniores femininos – 760,00€  

 7 atletas | Basquetebol sub19 femininos – 343,00€ 

 8 atletas | Basquetebol sub16 femininos – 280,00€ 

 12 atletas | Basquetebol sub14 femininos – 282,00€ 

 1 atleta | Basquetebol Minis12 – 15,00€ 

 inscrição no Campeonato Nacional da 1ª divisão feminina – 

250,00€ 

Subtotal: 1 930,00€ 

   

1.2. Recursos Humanos 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD, foram 

contabilizados: 

 1 treinador de Grau I – 100,00€ 

 1 treinador de Grau II – 200,00€ 

Subtotal: 300,00€ 

   

1.3. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

 1 equipa | Basquetebol seniores femininos 1ª divisão nacional – 

787,50€  

 1 equipa | Basquetebol sub19 femininos – 420,0€  

 1 equipa | Basquetebol sub14 femininos – 550,0€  

Subtotal: 1 757,50€ 

   

1.4. 
Representatividade 

do Concelho 

De acordo com os critérios definidos no Anexo 1 do PMAAD foram 

contabilizadas as seguintes equipas relativamente à representatividade 

do concelho de Vagos: 

 1 equipa | Basquetebol seniores femininos: 1ª divisão nacional – 3 

750,00€  

 1 equipa | Basquetebol sub19 femininos: divisão única distrital – 

75,00€  

 1 equipa | Basquetebol sub14 femininos: divisão única distrital – 

75,00€  

Subtotal: 3 900,00€ 

  
 

1.5. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 7 887,50€ 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 1656, no valor de 7.887,50 € (sete mil, oitocentos 

e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos); ---------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de fevereiro de 2016: “À DF. Para 

cabimentar e posterior envio para a Reunião de CM”; ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 7.887,50 € (sete mil, 

oitocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

6.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2015 – 

ASSOCIAÇÃO PISTA DA FLORESTA ---------------------------------------------------------------- 

Assunto retirado para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.1 VERSUS CAFFÉ – LOMBOMEÃO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------------- 

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

 Requerimento de Sérgio Pedro Rocha Sarabando, de 15 de janeiro de 2016, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «VERSUS 

CAFFÉ», sito em Lombomeão - Vagos, seja alargado como segue: ------------------------- 

o Sexta -feira, sábado e domingo, feriado e véspera de feriado das 02H00M às 

04H00M; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 08 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------- 

“Relativamente ao presente pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento denominado Versus Caffé, sito em Lombomeão, cumpre-me informar o 

seguinte: 

1. O processo está devidamente instruído; 
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2. O parecer da GNR é favorável; 

3. O parecer da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António é favorável; 

4. O estabelecimento em causa não foi objeto de reclamações. 

Assim, e perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão do 

requerente.”; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de fevereiro de 2016: “À 

Reunião da CM.”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir a pretensão.------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.2 VINTAGE LOUNGE BAR – VAGOS --------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail de Acquadominio, Ldª, de 11 de dezembro de 2015, apresentando queixa sobre 

ruído no estabelecimento, Vintage Louge Bar; -------------------------------------------------- 

 Requerimento de Fernanda Maria Vieira Fernandes, de 18 de janeiro de 2016, solicitando 

que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «VINTAGE 

LOUNGE BAR», sito em Vagos, seja alargado; ------------------------------------------------ 

 Autos de Noticia por contra-ordenação elaborados pela GNR com os n.ºs 01/PG-V/16 e 

02/PG-V/16; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da GNR, de 26 de fevereiro de 2016, referindo factos relativos ao 

estabelecimento “Vintage Lounge Bar”, concluindo: “Face ao exposto, esta Guarda vê 

com apreensão a continuação em funcionamento do referido estabelecimento com o atual 

horário, assim como a realização de espetáculos de música gravada, sendo que a 

verificar-se poderá colocar em causa a paz e tranquilidade pública e o direito ao repouso 

dos moradores”; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informações da UAJ, de 11 de fevereiro de 2016 sobre: -------------------------------------- 

1. Alargamento de horário; 
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2. Queixas sobre ruído. 

Propondo: 

1. “Deve a pretensão da requerente ser indeferida, em virtude de não ter sido 

apresentado o documento essencial a que se refere a alínea b) do n.º 3, do artigo 

3.º do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do 

Município de Vagos, bem como não estar salvaguardado o cumprimento do 

disposto na alínea b), do n.º 1 desse artigo. Previamente à intenção de 

indeferimento, dever-se-á proceder à audiência prévia da interessada nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo.”; 

2. “Que a Câmara Municipal delibere no sentido de ser restringido o horário de 

funcionamento do Vintage Lounge Bar, por forma a permitir que o mesmo 

funcione apenas até à meia-noite ao domingo, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, e até às 

2.00 horas de sábado para domingo – (ao abrigo do disposto nas alíneas b) e 

c), do n.º 1, do art.º 5.º, do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Vagos). Previamente à intenção de restrição 

do horário de funcionamento dever-se-á proceder à audiência prévia dos 

interessados (reclamante e reclamado), nos termos do CPA.”; -------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de fevereiro de 2016: 

“Concordo. À Reunião da CM.”. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ------------------------------------------------------------------ 

Notificar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A requerente Fernanda Maria Vieira Fernandes, nos termos do art.º 121º do CPA, para se 

pronunciar, querendo, sobre a intenção de indeferir o requerido alargamento de horário; ---------- 

2. Os interessados, Acquadominio, Ldª e Fernanda Maria Vieira Fernandes, reclamante e reclamado, 

respetivamente, igualmente nos termos do art.º 121º do CPA, para se pronunciarem, querendo, 

sobre a intenção de restringir o horário de funcionamento do Vintage Lounge Bar, por forma a 

permitir que o mesmo funcione apenas até à meia-noite ao domingo, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira, e até 

às 02h de sábado para domingo. ---------------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 04/2016, de 18 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

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

8 – PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE DAS AULAS DE NATAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

8.1 JOANA FILIPA JORGE PINHO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Pedido de Sérgio Miguel Vieira Pinho, de 26 de janeiro de 2016, solicitando a isenção do 

pagamento da mensalidade relativa à frequência da piscina municipal, para a sua filha 

Joana Filipa Jorge Pinho; --------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 05 de fevereiro de 2016, propondo a isenção 

da mensalidade requerida; --------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Informação do SD, da DEDJ, de 08 de fevereiro de 2016, sobre o valor da isenção = 

171,95 € (cento e setenta e um euros e noventa e cinco cêntimos), para o ano de 2016; -- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2016: “Concordo. À 

Reunião da CM”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento total da mensalidade das aulas de 

natação, até ao final do ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

8 – PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS – PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE DAS AULAS DE NATAÇÃO ----------------------------------------------------------------- 

8.2 MATILDE MENDES COSTA ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Pedido de Vera Lúcia Costa Branco, de 27 de janeiro de 2016, solicitando a isenção do 

pagamento da mensalidade relativa à frequência da piscina municipal, para a sua filha 

Matilde Costa Mendes; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 05 de fevereiro de 2016, propondo a isenção 

da mensalidade requerida; -------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Informação do SD, da DEDJ, de 08 de fevereiro de 2016, sobre o valor da isenção = 

120,64 € (cento e vinte euros e sessenta e quatro cêntimos), para o ano de 2016; --------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 2016: “Concordo. À 

Reunião da CM”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento total da mensalidade das aulas de 

natação, até ao final do ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS ------------------------- 

9.1 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – PAULA CRISTINA 

ROCHA OLIVEIRA NUNES – SOZA -------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Paula Cristina Rocha Oliveira Nunes, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 07 de janeiro de 2016, a solicitar apoio para o pagamento de renda 

de casa; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 10 de fevereiro de 2016, confirmando a 

carência económica do agregado, propondo a atribuição de um subsídio mensal de 90.00 

€ (noventa euros), durante um período de doze meses, o que perfaz um apoio de 1.080,00 

€ (mil e oitenta euros), e apresentando os seguintes anexos: ---------------------------------- 

o Pedido de apoio da requerente;  

o Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado; 

o Atestado da Junta de Freguesia; 

o Documento comprovativo da regulação das responsabilidades parentais relativas 

à filha a seu cargo; 

o Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; 

o Documentos comprovativos dos rendimentos recebidos à data do requerimento; 

o Comprovativo dos movimentos bancários à data do requerimento; --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de fevereiro de 2016:“À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 (doze) 

meses, sendo o valor mensal de 90,00 € (noventa euros), o que perfaz um apoio de 1.080,00 € (mil e oitenta 

euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira, para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. -- 

Devem a DF e o SAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

9 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS ------------------------- 

9.2 PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – PAULO JORGE 

CLEMENTINO TAVARES – GAFANHA DA BOA HORA ---------------------------------------- 

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

 Requerimento de Paulo Jorge Clementino Tavares e Nélia Alexandra Rodrigues Lopes 

Tavares, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 de janeiro de 2016, a 

solicitar apoio para o pagamento de renda de casa; -------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de fevereiro de 2016, confirmando a 

carência económica do agregado, propondo a atribuição de um subsídio mensal de 200.00 

€ (duzentos euros), durante um período de doze meses, o que perfaz um apoio de 2.400,00 

€ (dois mil e quatrocentos euros) no total e apresentando ainda os seguintes anexos: ----- 

o Pedido de apoio do requerente;  

o Cópia dos documentos de identificação dos elementos do agregado; 

o Atestado da Junta de Freguesia; 

o Contrato de arrendamento e recibo mensal da renda; 

o Documentos comprovativos dos rendimentos recebidos à data do requerimento; 

o Relatório Técnico da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 12 de fevereiro de 2016:“À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 (doze) 

meses, sendo o valor mensal de 200,00 € (duzentos euros), o que perfaz um apoio de 2.400,00 € (dois mil 

e quatrocentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira, para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. -- 

Devem a DF e o SAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 

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

10 – TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR 

A 100% - ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – LUÍS MIGUEL DE MIRANDA ------------------- 

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

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

senhora Sílvia Marisa de Miranda Esteves, (encarregada de educação do aluno acima referido), 



 
 

Ata n.º 04/2016, de 18 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

14 

com residência em Carvalhais – Ponte de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 27 de janeiro de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Certificado comprovativo da matrícula, de 21 de janeiro de 2016; ------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 11 de fevereiro de 2016, onde propõe “o pagamento 

do passe escolar a 100%, de forma a permitir ao aluno a frequência regular da escola e a 

conclusão do 12.º ano, no curso indicado. Período do Apoio: fevereiro de 2016 a julho de 2016. 

Montante do apoio: cerca de 29,70 euros/mês (dependendo do custo mensal do passe escolar, 

atendendo aos períodos das interrupções letivas) ”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 12 de fevereiro de 2016: “ 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 29,70 euros/mês (dependendo do custo mensal do passe 

escolar, atendendo aos períodos das interrupções letivas). ---------------------------------------------------------- 

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

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

11 – CARTÃO DE CRÉDITO – ADESÃO ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROCº E08/2015 – APROVAÇÃO 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 11 de fevereiro de 2016; ------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: 

De aprovar parcialmente 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 11 de fevereiro de 2016, que a seguir se 

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

“Aprovado parcialmente nas condições da CSO. 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. ----------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA ISABEL JESUS OLIVEIRA – PROC.º 7/16 – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1966 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Isabel Jesus Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

28 de janeiro de 2016, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 1966, 

da freguesia de Calvão; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 05 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º 1966 rústico da freguesia de Calvão, 

encontra-se no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos, a parte a nascente na 

categoria de Espaços Urbanizados de nível III, e a ponte em Espaços Agrícolas, estando 

esta abrangida pelas restrições de utilidade pública da Reserva Agrícola Nacional. 

2. Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.”; --------------- 

 Parecer do CDPP, de 08 de fevereiro de 2016, que a seguir de transcreve: --------------------------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; --------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de fevereiro de 2016:“À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Calvão, a confrontar a norte com João Maria Margarido, a sul com Maria da Luz, a nascente com 

Caminho e a poente com José Maria Oliveira, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Calvão, sob 

o artigo n.º 1966. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – MARIA ISABEL JESUS OLIVEIRA – PROC.º 8/16 – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 2076 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Isabel Jesus Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

28 de janeiro de 2016, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 2076, 

da freguesia de Calvão; --------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 05 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O terreno inscrito com o artigo matricial n.º 2076 rústico da freguesia de Calvão, 

encontra-se no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos em Estrutura Ecológica 

Urbana, estando esta abrangida pelas restrições de utilidade pública da Reserva 

Agrícola Nacional. 

2. Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.”; --------------- 

 Parecer do CDPP, de 08 de fevereiro de 2016, que a seguir de transcreve: --------------------------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; --------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de fevereiro de 2016:“À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Calvão, a confrontar a norte com Luís Alberto Matias dos Santos e Vala, a sul com Herdeiros de 

Adelino Oliveira e outros, a nascente com Vala e a poente com Herdeiros de Maria Margarida Jesus 

Oliveira, Maria Cecília Jesus Oliveira e Maria Isabel Jesus Oliveira, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Calvão, sob o artigo n.º 2076. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – ROSA AUGUSTA SILVA – PROC.º 359/82 – LAVANDEIRA – ALTERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO N.º 359/82 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa Augusta Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 18 de 

novembro de 2015, a requerer aprovação ao projeto de alteração de loteamento n.º 359/82; ------- 

  Informação da DPP, de 04 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 
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1. A pretensão destina-se à alteração do Alvará de loteamento 359/82, sito na freguesia de 

Soza, tendo por objetivo a divisão do lote 2 e a respetiva criação de um novo lote também 

destinado a implantação de uma moradia unifamiliar; 

2. A pretensão em causa encontra-se inserida, no âmbito da 1ª revisão do PDM de Vagos, 

totalmente em Solo Urbano, na categoria de Espaços a Urbanizar de Nível III; 

3. Após ida ao local e tendo em atenção o estudo da envolvente, o carácter da via em 

questão, o alinhamento deve ser 4m ao eixo da via; 

4. Mais considero que estando a ser efetuada uma alteração ao loteamento, deveria ser 

equacionada uma alteração do alinhamento dos muros de vedação do loteamento, 

prevendo assim aquando da sua edificação ir ao encontro do alinhamento previsto para 

a via em questão e consequentemente dando continuidade ao alinhamento do novo lote 

nº 3.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de dezembro de 2015: “Concordo c/ a informação. À atenção da Sr.ª 

CDGU”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 11 de janeiro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Não se vê inconveniente na alteração de loteamento pretendida, devendo o muro de 

vedação do lote nº 3 ser implantado a 4m do eixo da via, conforme informação do 

Planeamento. Relativamente ao ponto nº 4, da informação do Planeamento, julga-se que 

deverá ser proposto aos proprietários dos lotes 1 e 2 a alteração de alinhamento dos 

respectivos muros de vedação por forma a harmonizar a via em causa. 

2. Deverão ser os efetuados os cálculos de áreas de cedência para Espaços Verdes e 

Equipamentos de Utilização Colectiva a efectuar ou compensar, nos termos da Portaria 

216-B/2008, de 03/03. 

À consideração superior.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 05 de fevereiro de 2016, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com as informações prestadas pelo Sr. Arq. Manuel, nomeadamente com a informação 

supra e ponto 1 da prestada em 11/1/16. Se superiormente se entender, deverá dar-se 

cumprimento ao 2º parágrafo do ponto 1. da referida informação e ponto 4 da informação de 

4/12/15 da DPP”; ----------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de fevereiro de 2016: “À Reunião da 

CM”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração de loteamento requerida, de acordo 

com os pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra os senhores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fernando José Silva Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Soza, para: ------------------------- 

o Felicitar o executivo pela iniciativa de realizar as reuniões da Câmara Municipal pelas 

freguesias do concelho de Vagos; ---------------------------------------------------------------- 

o Perguntar ao senhor Presidente da Câmara, qual o ponto da situação relativo a todas as 

coisas que foram faladas há um ano, para a freguesia de Soza durante a “Rota das 

Freguesias”; ------------------------------------------------------------------------------------------  

o Saber quais as estradas que irão ser alcatroadas e qual a previsão de saneamento nas zonas 

onde ainda não existe. ------------------------------------------------------------------------------ 

o Ainda sobre as transferências de competências referir que é muito difícil, quase 

impossível, enviar os documentos até ao dia 15 de cada mês. Muitos desses documentos 

ao dia 10 ainda estão em trânsito, o que muitas vezes, por causa das pressas, faz com que 

aconteçam coisas caricatas, como o envio de documentos com datas erradas ou repetidas.  

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

 Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu: ------------------------------------- 

o Desde a última “Rota das Freguesias” até hoje é verdade que ainda não resolvemos tudo 

aquilo que devíamos resolver. Tem a ver também com a disponibilidade dos serviços. 

Temos oito freguesias e eles têm de percorrer as oito freguesias. Foram surgindo 

situações novas que se resolveram, outras apresentaram-se mais complicadas. ------------ 

Algumas situações foram resolvidas em conjunto com a Junta de Freguesia e negociando 

com os proprietários. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda recentemente assinámos um protocolo com o Regimento de Engenharia 3, para 

que possam ser limpas as valas principais do Concelho. --------------------------------------- 

o Quanto às estradas que irão ser alcatroadas na Freguesia de Soza sem querer errar, foram 

estipuladas as prioridades em reunião com o senhor Presidente de Junta. ------------------- 

o Quanto às transferências de competências é uma questão de acertar pormenores. Se as 

Juntas de Freguesia acharem que o procedimento pode ser alterado, não há nenhum 

inconveniente em ajustar melhor no que diz respeito à entrega de documentos e prazos.  

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

 Áureo Martins Pereira, residente em Soza, para falar sobre o problema que existe com o 

esgotamento de águas na rua Alda dos Santos Vitor e na rua dos Louros. Gostaria de saber quem 

pode realmente fazer alguma coisa? ------------------------------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente de Junta referiu que já esteve nos locais com técnicos da Câmara para tentar 

resolver o problema, e que uma das soluções poderia passar por se fazer passeios naquelas ruas. - 
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 O senhor Presidente da Câmara informou que vai agendar uma visita ao local com os serviços da 

Câmara e com o senhor Presidente de Junta, de modo a procurar arranjar uma solução. ------------ 

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

 Manuel António Ferreira Azevedo, residente em Salgueiro, para colocar os seguintes pontos: ---- 

o A rua da Barreira tem iluminação insuficiente e é uma rua demasiado estreita para a 

afluência de trânsito que tem. Têm acontecido alguns acidentes; ---------------------------- 

o Outra rua nas mesmas condições é a Travessa do Celeiro que é muito estreita, dá acesso 

a uma grande empresa e está em mau estado de conservação; -------------------------------- 

o A rua Direita de Salgueiro também está nas mesmas condições, os acidentes acontecem, 

tendo alguns sido fatais para pessoas a atravessar as passadeiras. Solicita que sejam 

colocadas lombas nas passadeiras; ---------------------------------------------------------------- 

o Outra situação importante tem a ver com as paragens de autocarros, que não estão em 

bom estado. Os próprios autocarros de transporte escolar apresentam deficiências graves 

no seu interior. Em dias de chuva as crianças têm de permanecer com os guarda-chuvas 

abertos dentro do autocarro; ----------------------------------------------------------------------- 

o A rua de Eixo havia de ter só um sentido. ------------------------------------------------------- 

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

 Às questões colocadas o senhor Presidente da Câmara respondeu: ------------------------------------- 

o Relativamente à iluminação o senhor Vice Presidente articulará com a EDP; --------- 

o A rua Direita precisa de facto de uma intervenção;  --------------------------------------- 

o Quanto à rua da Barreira e Travessa do Celeiro será agendada uma visita aos locais 

com o chefe da Divisão de Gestão de Infraestruturas e com o senhor Presidente de 

Junta, para tentar estudar uma solução às questões que se levantaram. ---------------- 

o No que diz respeito às questões dos autocarros o senhor Presidente prestou os 

esclarecimentos tidos por convenientes; ---------------------------------------------------- 

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

 Alírio de Matos, residente em Vagos, para dizer que irá expor na próxima reunião as suas questões, 

cedendo o seu tempo ao senhor Presidente da Câmara que está de saída para Lisboa, desejando-

lhe uma boa viagem. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 

oito minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


