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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 19/2016, de 15 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA 

No dia quinze de setembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e cinco minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Calvão, 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, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 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, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara para dar conhecimento de: -------------------------------------------------------- 

 Programa do mês Sénior – A senhora Vereadora Dulcínia Sereno apresentá-lo-á; 

 Esboço do estudo sobre o evento Vagos Metal Fest. Apresentam várias tipologias de perceção 

sobre aquilo que foi o impacto económico da atividade. O que mais interessa é o impacto 

económico calculado em quinhentos e trinta mil euros, que representa o aumento das vendas da 

economia local e que resultaram da realização do evento nesta localidade. 

o 36% da população portuguesa esteve exposta a esta mensagem do Vagos Metal Fest; 

o Número de impressões que teve, as notícias geradas, o impacto daquilo que foi a 

exposição mediática do evento. Resumindo a favorabilidade que é a atitude editorial 

demonstrada em qualquer tipo de análise através da avaliação do conteúdo textual numa 

escala de um a cinco e que neste caso foi 4,7%; 

o 34% falaram bem e recomendam-no; 
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o 86% dos inquiridos mostraram opinião favorável; 

o 38% diz ter ultrapassado as expetativas; 

o 91% afirmam que querem voltar; 

o 98% dos visitantes frequentadores do festival são pessoas de fora do concelho; 

o 41% das pessoas que frequentaram este evento tem formação superior ; 

o 19% tem um rendimento entre os 1000€ a 1500€; 

o 11% tem um  rendimento entre os 1500€ a 2000€; 

o 7% tem um rendimento entre os 2000€ a 3000€; 

o 1% tem um rendimento superior a 3000€; 

O estudo detalhado virá a uma próxima reunião. 

 Agendamento de uma reunião extraordinária para o dia 23 de setembro, pelas 15 horas; 

 Dia 22 de setembro tem reunião com a senhora Secretária de Estado da Educação tendo como 

tema principal o Colégio Nossa Senhora da Apresentação; 

 Agradece o acolhimento do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvão, prof. Luís Oliveira. 

Referiu que a hora não é a mais apropriada, mas irá ser revista numa próxima etapa. Agradeceu o 

esforço para estarem todos ali presentes. ------------------------------------------------------------------- 

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

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno apresentou o programa para o mês Sénior, destacando-se: ----------- 

 Convidou todos a estarem presentes, não como idosos, mas como vereadores e vaguenses; 

 Apresentou genericamente o programa; 

 A viagem a Braga é resultado de um protocolo com a Câmara Municipal de Braga que também já 

usufruíram da nossa piscina em hidroginástica. 

 Alguma questão está disponível para esclarecer. 

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

O senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues, quis saber: ------------------------------------------ 

 Sobre a notícia dos quinhentos milhões de euros disponibilizados pelo novo quadro comunitário 

de apoio para aplicar, basicamente no setor público, em projetos da área da eficiência energética. 

A Camara Municipal já candidatou algum projeto? ------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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O Senhor Presidente esclareceu: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Existe um atraso nos fundos comunitários. A Câmara apresentou algumas candidaturas. Referiu 

que esteve presente num seminário, em Aveiro, organizado pela Associação Nacional de 

Municípios, com a presença de membros do Governo e do senhor Presidente da República, onde 

o tema principal foi o atraso nos fundos comunitários. Há vários fatores que contribuíram para isso 

como o encerramento do quadro comunitário anterior. Do Portugal 2020 a realidade é que ainda 

não recebemos nenhum dinheiro.  

Sobre a eficiência energética a questão ainda é mais complicada. O único país da Europa em que 

o dinheiro é reembolsável é Portugal. Nos outros países é a fundo perdido. Na questão do 

reembolso ainda se andou a discutir de que forma era reembolsável. No nosso caso existe uma 

verba de 170 mil euros direcionados para iluminação pública e 140 mil euros para piscinas. ------ 

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

O senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, esclareceu ainda: --------------------------------------------------- 

 Relativamente às piscinas foram tomadas medidas para diminuir o consumo como seja a regulação 

do relógio das bombas. Temos 140 mil euros para as piscinas; 

 A EDP vai substituir cerca de 75 armaduras em LED, e que o Município não irá pagar. Este 

material é considerado material corrente o que significa que o Município não paga quando existe 

uma avaria ou uma substituição. Sabe que as Leds têm uma manutenção cara. Informa que a EDP 

aceitou esta situação. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Maria do Céu questionou: ---------------------------------------------------------------- 

1. Quanto custou ao Município a realização do evento Vagos Metal Fest? 

2. Quanto custou ao Município o Programa de televisão que foi à Praia da Vagueira? 

3. Sobre Calvão e o Estradão terá referido uma comparticipação da Agência Portuguesa do Ambiente 

na sua reparação, por passarem os camiões que fizeram a reposição do cordão dunar? Também 

referiu que na Estrada do Labrego, onde também passavam os camiões, iria ser reparada e 

comparticipada. Ficou com a ideia de que os camiões que repuseram as areias no cordão dunar 

também passavam por aquele estradão? Quer saber sobre as comparticipações? 
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4. Na última reunião pública estranhou a incomodidade de falar sobre a contratação de um arquiteto. 

O senhor Presidente contratou um arquiteto, que é filho do Presidente da Junta de Fonte de Angeão 

para realizar projetos de requalificação do centro das freguesias. Gostaria de saber quais os 

projetos já apresentados? 

5. Como responsável máximo da Proteção Civil e tendo nós vivido, este verão, uma situação de 

catástrofe com os incêndios, pergunta: Existe um plano de emergência para meios aéreos, com as 

coordenadas, para que um incêndio possa ser rapidamente atacado? 

6. Tem conhecimento da compra de quatro lotes de terrenos na Av. João Grave por 250 mil euros 

apesar de na mesma avenida existirem quatro lotes mais baratos e sendo o vendedor o mesmo. 

Que espécie de negócios e a quem faz favores? Após a resposta do senhor Presidente informa que 

não anda à procura de nenhum assessor. Acusa o senhor Presidente de faltar à verdade pois fez as 

contas com a caderneta predial e os valores não coincidem. Dispensa os seus conselhos. O que 

pretende é uma política transparente.  

7. Quanto é que a Câmara recebeu pelo equipamento do lixo que possuía e se já foi entregue? 

8. Porque é que os transportes para a Praia da Vagueira não passam pela Ponte de Vagos? Uma 

pessoa foi ao seu escritório e perguntou porque razão, morando na Ponte de Vagos, tinha de pedir 

ao senhor Leonel para a transportar para Vagos, para depois ir para a Praia da Vagueira. Gostava 

de saber o que pensa fazer com as pessoas do sul sobre estes transportes para a Praia da Vagueira? 

9. O que é que pensa fazer com a ponte dos Cardais? 

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

O Senhor Presidente esclareceu e pela ordem referida: -------------------------------------------------------------- 

1. Os custos com o Vagos Metal Fest foram aprovados no protocolo com este executivo. Segundo 

recorda cerca de 45 mil euros; 

2. O custo do programa Praias Olímpicas foi o custo logístico, nomeadamente as refeições e estadia 

dos elementos da produção. Havia outro custo que eram os camarins mas utilizaram o Espaço 

Museológico da Praia da Vagueira; 

3. A senhora Vereadora faz confusão com Calvão e Praia da Vagueira. A estrada do Labrego não 

tem a ver com o estradão de Calvão. Não se recorda de ter falado em nenhuma Agência Portuguesa 

de Ambiente. Poderia, eventualmente, ter referido o ICNF.  
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Os camiões que fizeram a reposição do cordão dunar vinham do Porto de Aveiro. Passaram nas 

estradas do município e havia uma verba para a reparação de estradas que danificassem. Essa verba 

foi utilizada onde os nossos serviços técnicos e a Polis melhor entenderam. Os camiões nunca 

passaram pelo estradão de Calvão. O que terá referido foi que era necessária uma autorização do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que lhe foi concedida, e a Câmara alcatroou. 

4. Não se sente incomodado com a questão pois o senhor arquiteto foi contratado com base em alguns 

critérios, nomeadamente o ter ganho e ter sido o escolhido para fazer o estágio na Câmara 

Municipal. A freguesia de Calvão tem hoje outras preocupações. A principal questão neste 

momento de Calvão não é a requalificação de nada, mas sim o que diz respeito ao Colégio de 

Calvão.  

5. Na Proteção Civil além de ser o responsável máximo no concelho é também no distrito.  

A nível local existe um plano de defesa de floresta contra incêndios. A utilização dos meios aéreos 

não está nas mãos dos responsáveis máximos da proteção civil dos concelhos. Existe um 

comandante de região que se chama CADIS (Comandante Operacional de Agrupamento Distrital), 

que neste momento é o senhor Comandante António Ribeiro, que tem a seu cargo quatro distritos 

(Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda). O responsável pelo distrito de Aveiro é o senhor Comandante 

Bismark. Todas as situações de emergência são comunicadas, reportadas, existindo um comando 

por cada foco de incêndio. Os incêndios no distrito são coordenados pelo CODIS (Comandante 

Operacional Distrital). É o responsável máximo da Proteção Civil Nacional (agora demitido) que 

conjuga e coordena todos os meios. Não são estes planos que fazem a diferença, mas sim os Planos 

Diretores Municipais. A utilização clara das regras para controlar a produção florestal. Tal como 

com o planeamento das construções deve olhar-se para a floresta da mesma forma.  

E como obrigar os proprietários a fazer limpeza dos seus terrenos? É uma questão problemática. 

6. A Câmara Municipal adquire terrenos. Faz avaliações de acordo com o site das finanças. Avalia o 

terreno, o custo económico da operação e faz a aquisição. De acordo com as suas estratégias e de 

acordo com o que está aprovado no orçamento. Se tem dúvidas quanto ao valor da aquisição por 

não coincidir com a sua avaliação (coeficiente de localização é diferente), em vez de a colocar no 

patamar da discussão politica e se entende que se beneficia alguém, deve apresentar queixa ao 

Ministério Público. 
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7. Não existia equipamento para entrega. 

8. Os transportes para a Praia da Vagueira foi uma questão que se quis fazer e se fez pela primeira 

vez. Mas ao invés de trazer essa questão se trouxer a fonte de receita para compensar garante que 

a implanta. Não se coloca essa questão só para o sul do concelho, coloca-se para as outras 

localidades. 

9. Sobre a construção do pontão dos Cardais está a ser elaborado o projeto para lançarmos a 

empreitada em conjunto com o Município de Ílhavo. 

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

A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos fez saber: ------------------------------------------------------ 

1. Sobre a última intervenção do senhor Alírio de Matos que clama contra o abuso de determinadas 

empresas. E sobre o declínio da sociedade, atribuí grande parte desta decadência à facilidade com 

que políticos saindo de cargos políticos relevantes tem facilidade em passar para a direção de 

grandes empresas que nos sugam Deixou claro que o senhor Alírio tem toda a razão. Pode sentir-

se às vezes numa voz a clamar no deserto, mas todos nós devíamos despertar para a facilidade com 

que aceitamos estes fenómenos que vão acontecendo. Não significa que concorde com as soluções 

do senhor Alírio. Devíamos protestar mais. Quando o senhor Alírio acusa a oposição de inércia 

não entende fazer parte dessa inércia. Infelizmente não pode resolver o problema. É solidaria com 

o senhor Alírio. 

2. Colégio de Calvão - Na sua vida profissional, passaram pelo seu escritório vários casos de crianças 

que foram alunos do Colégio. Através desse contacto direto percebeu a importância do mesmo na 

comunidade e na vida dessas crianças. Como declaração de princípio, no entanto, entende que a 

escola pública é aquela em que os governos devem investir. Sem embargo de reconhecer às 

famílias que possam optar por outras soluções que terão, obviamente, de pagar. Na Assembleia 

Municipal tomou conhecimento do problema no colégio de Calvão. Ficou altamente preocupada 

e de algum modo solidária. Quando teve notícia da reunião que o Colégio iria realizar, foi com 

sacrifício que esteve presente. Assistiu ao debate/comício que ocorreu no Colégio e saiu 

profundamente chocada. A solidariedade para com aquele colégio não acabou, mas saiu abalada 

A demagogia é uma coisa que repugna, é uma desonestidade. Não tolera demagogia. É a pior 

inimiga da democracia. O que se passou naquela sessão do Colégio de Calvão ultrapassa todos os 
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limites do tolerável. Há profissões (juízes, médicos, advogados, professores, militares) que tem de 

ter particular cuidado quando defendem os seus postos de trabalho. Não acha tolerável que 

professores em frente dos seus alunos comparem o governo de Portugal com o chavismo ou com 

a Coreia. Não acha tolerável que tenha sido dito que a Inglaterra, a Suécia e a Noruega, tenham 

um sistema em que o seu sucesso escolar assenta no financiamento de colégios particulares. Não 

tem qualquer alusão à realidade e perante os seus alunos, um professor, não tem o direto de o dizer. 

E estavam muitos alunos naquela sala. Se isto é o ensino privado e se serve para instrumentalização 

ideológica, então sou, mais do que nunca, é a favor da escola pública. 

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

 O Senhor Presidente esclareceu: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Concorda com a observação feita na primeira parte. Como militante do Partido Social Democrata 

não lhe agradou ver o antigo Presidente da Comissão Europeia que poucos meses após deixar o 

seu cargo tenha ido para uma instituição que ajudou a falsear os resultados da Grécia para que esta  

conseguisse aderir à Comunidade Económica Europeia. 

Sobre a questão da água concorda. Mas convém lembrar que não se torna agradável estar sempre 

a responder às mesmas questões. Entende que é fácil reclamar mas a solução não passa pela saída 

da AdRA que teria graves consequências.  

Informa que a AdRA adjudicou duas empreitadas que vão avançar em Soza no mês de outubro; 

2. Sobre o Colégio de Calvão não discute discursos mais ou menos demagógicos. Sobre a segunda 

parte sempre encarou o colégio como um serviço/estabelecimento público. Se fosse privado não 

teria a mesma intervenção que tem. O colégio comunicou a sua dificuldade de continuar e se por 

alguma razão não conseguir continuar não tem onde colocar novecentas crianças. 

O colégio recebeu durante alguns anos determinado financiamento. Naquele tempo até eram 

exagerados, no entanto foi investido no próprio colégio. O Padre João Mónica reinvestia esse 

dinheiro no Colégio. É fácil saber onde o dinheiro foi investido. Não foi fácil para o colégio reduzir 

a estrutura. Como não é uma escola pública, apesar de prestar um serviço público, teve de 

indemnizar pessoas. Foram necessários meio milhão de euros. Com esta redução que vai mais 

além do que deveria ir porque, dá como exemplo, o colégio tem autorização para abrir duas turmas 

no quinto ano, o que provoca que para o próximo ano letivo sejam autorizadas duas no sexto ano. 
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Neste ano autorizou cinco. São as aberturas de ciclo que fazem com que os anos seguintes estejam 

condicionados. Obriga o colégio durante este ano, com o dinheiro que recebe para duas turmas do 

quinto, ter quatro turmas do quinto. Há o dobro dos meninos e o colégio recebe metade. Para 

ajustar a estrutura do colégio é preciso despedir pessoas e isso custa dinheiro. É necessário 

indemnizá-las. Não existindo mais margem financeira para o fazer. O colégio recebe dois milhões 

e meio de euros por ano. A questão que se coloca é quanto é que custaria ao Estado, na estrutura 

do próprio Estado, ter uma escola pública a funcionar em Calvão ou no sul do concelho? Não 

concorda com tudo o que foi dito na reunião. No entanto está do lado do colégio, sentindo os 

problemas das famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de Ata n.º 14, de 07 de julho de 2016. Uma vez que o texto da mesma tinha sido 

previamente distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ---------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-la. ------------------------------------------------------ 

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

2 – IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES – PARTICIPAÇÃO 

VARIÁVEL – RENDIMENTOS DO ANO 2017 ------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do CDF, de 06 de setembro de 2016; 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: 

“ À Reunião de C.M.”  

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

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, aprovar uma 
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participação de 4,5% no IRS, com produção de efeitos no ano 2017 e remete-la à Assembleia Municipal, 

para efeitos de apreciação e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – DERRAMA – TAXA – 2016 --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDF, de 06 de setembro de 2016; 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 07 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a manutenção das taxas do ano anterior, a saber: 

 Taxa normal : 1,25%; 

 Taxa reduzida : 0,25%; 

e remete-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. ----------------------------------- 

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

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

4 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS – 2016 ---------------------------------- 

4.1 – CÓDIGO DO IMI – TAXAS - ARTIGO 112.º, N.º 1 ------------------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 07 de setembro de 2016; 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 06 de setembro de 2016, que a seguir se transcreve: 

“ À Reunião de C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em 0,3% a taxa a aplicar aos prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI e remete-la à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. 

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

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

4 – IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS – 2016 ---------------------------------- 

4.2 – CÓDIGO DO IMI – REDUÇÃO DA TAXA - ARTIGO 112.º - A -------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 06 de setembro de 2016; 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de C.M. .”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal que aprovem as 

seguintes deduções fixas: 

 Agregado familiar com 1 dependente a cargo – 20€ 

 Agregado familiar com 2 dependentes a cargo - 40€ 

 Agregado familiar com 3 ou mais dependentes a cargo - 70€; 

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

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

5 – DIRIGENTES – CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETOS ---------------------- 

Presente despacho do senhor Presidente da Câmara, de 1 de setembro de 2016, exonerando, a seu pedido, 

o arquiteto Pedro Jorge Pousa Ruano Castro do cargo de Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos, com 

efeitos a partir da presente data e nomeando, em regime de substituição, o dr. Nuno Alexandre Costa 

Carvalho, técnico superior de Planeamento Regional e Urbano, para exercer o cargo de Chefe da Divisão 

de Planeamento e Projetos (dirigente intermédio de 2º grau), a partir da mesma data. ------------------------- 

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

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

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

6 – ARMAZÉNS MUNICIPAIS – ALIENAÇÃO DOS TERRENOS – VAGOS -------------------------- 

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

 Requerimento de Lidl & Companhia, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de 

junho de 2016, propondo a aquisição de Prédio pelo valor de 725.000,00 (setecentos e vinte e 

cinco mil euros); 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 08 de setembro de 2016, propondo que a 

proposta do Lidl & Companhia seja submetida para apreciação da Assembleia Municipal. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à apreciação/aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a alienação dos três prédios, dos quais dois deles se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial 

de Vagos, sob os n.ºs 4110/20151113 e 4111/20151113, sendo que o outro se encontra omisso, e inscritos 
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na matriz predial rústica, com os artigos matriciais 88, 89 e 93, com o valor patrimonial de € 593,46, € 

311,04 e € 1,75, respetivamente, sitos em São João, na União de Freguesias de Vagos e Santo António, ao 

Lidl & Companhia, pessoa coletiva n.º 503340855, nas seguintes condições: 

a) Pelo preço de € 725 000,00 (setecentos e vinte cinco mil euros), sendo esta quantia paga na data 

da celebração da escritura pública de compra e venda; 

b) A celebração da referida escritura será realizada no prazo de 18 meses a contar da data da 

aprovação da presente proposta pela Assembleia Municipal; 

c) O Lidl & Companhia constitui-se na obrigação de ceder e infraestruturar a área de 945,6m2, de 

forma a alargar a Rua do Grémio da Lavoura, criando uma dupla faixa de circulação automóvel. 

Declaração de voto dos senhores Vereadores do CDS/PP: --------------------------------------------------------- 

“O CDS votou favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos, na expectativa de que sejam envidados 

esforços adicionais, para a construção de uma rotunda de controlo do tráfego rodoviário, em substituição 

do atual solução de semáforos, do quase cruzamento formado pela EN 109, pela Rua do Grémio da 

Lavoura e pela Rua Maestro Berardo Pinto Camelo. Os méritos desta solução, são fundamentalmente dois: 

regulação mais eficaz da velocidade de entrada na Vila de Vagos no sentido sul-norte e acesso melhorado 

e mais eficaz às duas ruas transversais, sendo que o acesso ao novo LIDL também é melhorado com esta 

solução.” 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte declaração de voto, subscrita pelos senhores 

Vereadores do PSD: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Relativamente ao processo de venda dos armazéns ao LIDL, é fundamental destacar o valor da venda 

que ultrapassa em cerca de 200.000 euros o valor pelo qual o mesmo espaço foi colocado em hasta pública 

em 2008, o que revela bem o bom negócio que esta proposta representa para o Município. 

Em segundo lugar, não houve custos adicionais para o Município neste interregno. 

Em terceiro lugar, a mudança para os terrenos de Sto André sempre foram um objetivo deste executivo 

mas, só a concretização deste negócio, permite o seu financiamento. 

Por fim, a construção de uma rotunda na EN 109 só se poderá concretizar com a colaboração e autorização 

da IP.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de setembro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 79.395,00€ (setenta e nove mil trezentos e noventa e cinco euros). ---------------------------- 

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 29 de agosto a 09 de setembro; ----------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 28 de agosto a 10 de setembro; -------------- 

ambos de 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

3 – SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 - SERVIÇO DE DESPORTO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.1.1 - CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO: PROPOSTA DE 

MINUTA DE CONTRATO A OUTORGAR COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO AO ABRIGO DO SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD ---------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do SD, da DEDJ, de 07 de setembro de 2016; 

 Minuta do contrato – programa de desenvolvimento desportivo; 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, 09 de setembro de 2016: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato - Programa de 

Desenvolvimento Desportivo e autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo individualmente com cada clube 

ou associação desportiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 
 

Ata n.º 19/2016, de 15 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

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

3.1.2. – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS, SUBPROGRAMA 2 

VAGOS CUP EM FUTSAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação/Proposta nº SDJ-002.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 08 de setembro de 2016; ------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 4575, no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2016: “À DF., para cabimentar 

e posterior remessa para a Reunião de CM”; ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e 

quinhentos euros), com vista à organização do evento acima referido, mediante a apresentação de todos os 

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

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

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

3.1.3. – SUBSIDIOS SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS -  

.JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS ----------- 

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

 Informação/Proposta nº SDJ-003.2016/2017do SD, da DEDJ, de 08 de setembro de 2016; -------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 4576, no valor de 7.494,00 € (sete mil quatrocentos e 

noventa e quatro euros); --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2016: “À DF., para cabimentar 

e posterior remeter à Reunião de CM”; --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 14.988,00 € (catorze mil 

novecentos e oitenta e oito euros), referente ao subprograma 1 do PMAAD para o ano 2016. O pagamento 

destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos termos da Lei e 

do PMAAD em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.1.4. – SUBSIDIOS SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS: 

GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta nº SDJ-004.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 08 de setembro de 2016; ------ 
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 Informação de compromisso LCPA nº 4577, no valor de 8.796,26 € (oito mil setecentos e noventa 

e seis euros e vinte e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2016: “À Reunião de C.M., digo 

à DF., para cabimentar e posterior remessar à Reunião de CM”; ------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 17.592,52 € (dezassete 

mil quinhentos e noventa e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), referente ao subprograma 1 do PMAAD 

para o ano 2016. O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

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

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

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

3.1.5 – SUBSIDIOS SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS: 

.CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO ------------------- 

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

 Informação/Proposta nº SDJ-005.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 08 de setembro de 2016; ------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 4578, no valor de 5.725,16 € (cinco mil setecentos e vinte 

cinco euros e dezasseis cêntimos); -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2016: “ À D.F., para cabimentar 

e remeter à Reunião de CM”; --------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 11.450,32 € (onze mil 

quatrocentos e cinquenta euros e trinta e dois cêntimos), referente ao subprograma 1 do PMAAD para o 

ano 2016. O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

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

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

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

3.1.6. - SUBSIDIOS SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS: 

COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – CALVÃO --------------- 

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

 Informação/Proposta nº SDJ-006.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 08 de setembro de 2016; ------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 4579, no valor de 2.027,75 € (dois mil e vinte e sete euros 

e setenta e cinco cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 09 de setembro de 2016: “ À D.F., para cabimentar 

e remeter à Reunião de CM”; -------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.055,50 € (quatro mil 

cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), referente ao subprograma 1 do PMAAD para o ano 2016. 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários nos 

termos da Lei e do PMAAD em vigor. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 – SERVIÇO DE EDUCAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.1. – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA: PROPOSTA DE ACORDO 

DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA --------------------------------- 

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

 Informação 0002.16/17-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 13 de julho de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de 

Calvão, a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, Centro Social e Bem – 

Estar de Ouca, Associação Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social e Centro 

Social da Freguesia de Soza; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À Reunião de CM». ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

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

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

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

3.2.2. – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA: PROPOSTA DE ACORDO 

DE COLABORAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA ESCOLA BÁSICA DE 

FONTE DE ANGEÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação 0001.16/17-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 13 de julho de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de 

Fonte de Angeão, o Centro de Ação Social de Covão do Lobo, a Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina e a Associação Betel de Ponte de Vagos; ---------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À Reunião de CM». ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

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

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

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

3.2.3 – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO AMBITO DO PROGRAMA 

DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ----------------------------------------- 

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

 Informação 0019/2016-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de 

Calvão, o Centro Social e Bem-Estar de Ouca, o Centro Social da Freguesia de Soza, Associação 

de Solidariedade Social e Cultural de Santo André; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À D.F., para proceder conforme 

informação técnica e posteriormente à remeter à R.C.». ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo; -------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2.4. – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BETEL –

PONTE DE VAGOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO 

DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO NO AMBITO DO 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ---------------------- 

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

 Informação 0018/2016-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro de 

2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

da escola básica de Fonte de Angeão no ano letivo 2016/2017, a outorgar entre o Município de 

Vagos e a Associação Betel – Ponte de Vagos; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: « À D.F., para proceder de acordo 

com a informação técnica e posteriormente remeter à R..C.». ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 
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autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2.5. - PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS PARA O FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º 

CICLO DO ENSINO BASICO DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI --------------------- 

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

 Informação 0020/2016.SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro 

de 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo do ensino 

básico da escola básica Dr. João Rocha – Pai no ano letivo 2016/2017, a outorgar entre o 

Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À D.F., para proceder de acordo 

com a informação técnica e posterior remessa à R..C.». ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

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

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

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

3.2.6. – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DE ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA BOA 

HORA NO AMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação 0017/2016.SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

da escola básica da Boa Hora no Ano letivo 2016/2017, a outorgar entre o Município de Vagos e 

a Associação Boa-Hora; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À D.F., para proceder de acordo 

com a informação técnica e posteriormente remeter à R..C.». ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------  
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Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

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

3.2.7 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ PARA O TRANSPORTE DE REFEIÇÕES ENTRE A 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS E A ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI ----------- 

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

 Informação 0016/2016.SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

 Acordo de Colaboração para o transporte de Refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a 

Escola Básica dr. João Rocha – Pai no Ano letivo 2013/2017, a outorgar entre o Município de 

Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À D.F., para proceder de acordo 

com a informação técnica e posteriormente remeter à Reunião de Câmara.». ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

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

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

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

3.2.8. – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BETEL – 

PONTE DE VAGOS PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AFETOS AOS 

SERVIÇOS DE APOIO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO ------------------------------ 

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

 Informação 0021/2016.SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 05 de setembro de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Colaboração para a colocação de recursos humanos ao serviço do fornecimento de 

Refeições na Escola Básica de Fonte de Angeão no Ano letivo 2016/2017, a outorgar entre o 

Município de Vagos e a Associação Betel – Ponte de Vagos; ------------------------------------------ 

 Informação de compromisso LCPA nº4574, no valor de 4.970,11€ (quatro mil novecentos e 

setenta euros e onze cêntimos) e 7.455,16€ ( sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e 

dezasseis cêntimos ), em exercícios futuros; --------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente de 09 de setembro de 2016: «À D.F., para proceder de acordo 

com a informação técnica e posteriormente remeter à R. de C.». -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração acima identificado e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------  
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Deve o SE da DEDJ proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

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

4 – ISENÇÔES DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

5.1. PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADAPTAÇÃO EM 

HABITAÇÃO – IGOR WILSON ALMEIDA MARQUES – PONTE DE VAGOS ----------------------- 

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

 Requerimento de Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 27 de junho de 2016, a solicitar apoio para a reabilitação de habitação, juntando 

relatório técnico; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de agosto de 2016, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, de acordo com a informação técnica em anexo – Orçamento – um 

apoio de 9.272,01€, para a execução e materiais necessários à obra a realizar; ---------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de agosto de 2016:“À reunião de Câmara  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com a informação técnica conceder o apoio.  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CENTRO ESCOLAR DE GAFANHA DA BOA HORA – PROJETO - LIBERTAÇÃO DE 

GARANTIA BANCÁRIA --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de António Portugal e Manuel M. Reis, Arquitetos e Associados Lda, solicitando a 

libertação da Garantia Bancária, no valor de 7.485,78€, prestada para o contrato do projeto de 

Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora, uma vez que as condições que levaram à sua 

apresentação, já se encontram cumpridas. ------------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPP, datada de 02 de agosto de 2016, considerando que pode ser atendida a 

pretensão do requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 Parecer do CDPP, de 22 de agosto de 2016: «Concordo c/ a informação. À atenção da Sra. 

Vereadora Sara Caladé»; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de agosto de 2016: «À Reunião da CM» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, libertar a garantia bancária. --------------------------------- 

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

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

2 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 2 ª 

ALTERAÇÃO  

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

 Proposta de alteração ao PP da PES – Parcela A, com os resultados do período de discussão pública 

que decorreu de 16 de agosto a 12 de setembro de 2016; ------------------------------------------------ 

 Informação do CDPP, de 13 de setembro de 2016, anexando a proposta final da 2ª alteração ao 

Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A. --------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 13 de setembro de 2016: “À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FAUSTINO SOUSA PINTO – PROC.º 75/12 – RUA DAS MATAS – AREIAS DO NORTE –

VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Faustino Sousa Pinto, de 22 julho de 2016; ------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 17 de agosto de 2016, concluindo que o projeto de arquitetura de 

legalização reúne condições para aprovação; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de setembro de 2016:“À Reunião da 

Câmara Municipal, para que se pronuncie sobre o alinhamento da vedação, atendendo á 

informação do Planeamento de 13.04.2016 (parecer interno:2208/16,3).” --------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alinhamento da vedação existente devendo o 

requerente, para além da declaração de renúncia ao terreno necessário a um futuro alargamento da via 

apresentar o registo na Conservatória do Registo Predial desse ónus de renúncia. ------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Calvão, prof. Luís Oliveira, disse: ------------------------------- 

 Agradecer e sentir-se honrado com a presença de todos, apesar de não ser grande número, inclusive 

do senhor Presidente de Assembleia de Freguesia, António Calisto. Deixando o trabalho para 

poderem estar presentes, com a convicção de que é um momento cívico importante. Porém este 

modelo de aproximação das pessoas das decisões, ou fazerem com que elas participem, terá mais 

sucesso se funcionar num horário diferente e com outro tipo de agenda com, por exemplo, assuntos 

que digam respeito à freguesia. 

 Questão da freguesia inquietante é a do Colégio de Calvão e subscreve o que foi dito pela senhora 

vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos, relativamente ao modo infeliz como aquilo que se 

pretendia que fosse uma assembleia, com outros objetivos e que, em certos aspetos poderá ter sido 

demagógica. Verdade é que a comunidade educativa do colégio foi confrontada também muito 

demagogicamente. Se o que está em causa é poupar recursos ao Estado essa questão podia ser 

abordada caso a caso. Entender onde se esbanja os recursos públicos e fazer os ajustamentos 

necessários. O projeto educativo do colégio foi iniciativa, essencialmente, de uma pessoa, que 

vendo a oportunidade foi pondo os recursos públicos ao serviço da comunidade. 

O serviço é público nunca ouve uma intenção lucrativa. É privada a propriedade e agora os 

trabalhadores também tem de lidar com essa realidade. Se hoje o colégio abriu foi porque os 

trabalhadores assumiram o encargo que resulta disso. O Estado paga vinte e nove das trinta duas 

turmas que estão a funcionar. Existe uma diferença de duzentos e noventa mil euros entre aquilo 

que se recebe do Estado e aquilo que é necessário. Não pode ser o Colégio a olhar para o seu 
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umbigo, tem que ser feito um enquadramento a nível municipal. As pessoas não têm noção do que 

seria o encerramento deste colégio. 

 Sobre o saneamento e as dificuldades que algumas pessoas têm para ter esse serviço. Aqueles que 

tem não se debatem com esta problemática. Devíamos acautelar esta situação em termos de custos 

para que todos fossem tratados com justiça. 

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

O senhor Presidente da Câmara esclareceu: ---------------------------------------------------------------------------  

 Que no que respeita ao Colégio de Calvão estão todos de acordo. 

 Sobre o saneamento existe um atraso do compromisso que foi assumido entre a AdRA e a Câmara 

Municipal de Vagos, porque também a AdRA não tem recebido os seus financiamentos. 

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

O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, António Calisto, disse que sobre a aquisição de terrenos, 

no projeto do Barreiro, devem ser feitos planos de requalificação para que as coisas não sejam feitas à toa. 

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

O senhor Emídio Francisco, residente em Calvão, dando nota que já em 2009 colocou a questão referente 

a um local perigoso na estrada de Calvão - Ponte de Vagos. Esta via tem um trânsito considerável ao início 

e ao fim do dia. Há uma cortada para o cemitério e para uma oficina que tem um espelho, mas não chega. 

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

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que esse projeto está feito e pronto para ir a concurso muito em 

breve. 

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

O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos para: ---------------------------------------------------------------- 

 Agradecer a atuação de todos; 

 Questionar quanto ganha o senhor da AdRA? 

 Sobre o pontão das Malhadas, primeiro colocaram saibro, os carros sujavam-se e saltavam pedras. 

Depois, três semanas antes de demolirem tudo, colocaram alcatrão, achou interessante. Deviam de 

o fazer logo de início. Porque foi feita uma coisa torta quando era direita? 

 Qual o significado dos semáforos junto ao Lidl? O senhor ex-Presidente, dr. Rui Cruz, referiu ser 

por causa das escolas. Quem circula norte/sul a 40km fecha o sinal. No sentido contrário pode-se 
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circular a 200 km que não fecha. Ainda em Vagos, à entrada da Vila, gabaram-se de passar ali a 

260-km. Só existiam dois carros em Vagos que atingiam essa velocidade que eram do Stand 

Vicente, um Corvette e um Porsche. Vinham a competir um com o outro. Anda a pedir há anos 

que dê ordens para ver este problema resolvido. 

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

O senhor Presidente da Câmara esclareceu: ---------------------------------------------------------------------------  

 Não sabe quanto ganha o administrador da AdRA. Informa que deve estar disponibilizado no site, 

pois considera ser uma informação pública; 

 O pontão das Malhadas não foi alcatroado. Houve uma prorrogação do prazo da obra e para isso 

era necessário refazer o acesso que já estava muito danificado. Foi colocado agregado britado 

retirado/fresado de estradas. O pontão não está torto. O projeto foi feito tendo por base o custo de 

intervenção. Optou-se, por razões de economia, por alargar o pontão só para um dos lados.  

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

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às treze horas e trinta e cinco 

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

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


