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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 20/2014, de 01 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia um de outubro de dois mil e catorze, pelas nove horas e trinta e seis minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

• O senhor Vereador, eng.º João Domingues para: ---------------------------------------------------------- 

o Manifestar o seu agrado pelo facto da documentação respeitante à Ordem do Dia ter 

chegado atempadamente; -------------------------------------------------------------------------- 

o Relativamente à LCPA, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, e mais no 

aspeto de clarificação, percebe-se que o objetivo primeiro da Lei é que não se 

aumentem os pagamentos em atraso. Tudo o resto dá a ideia de uma Lei que foi sendo 

remendada. Pergunta se relativamente ao aumento temporário dos fundos disponíveis a 

informação pode vir mais detalhada para uma mais fácil compreensão? ------------------- 

O senhor Presidente da Câmara deu algumas explicações sobre o assunto. -------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para perguntar designadamente se já 

começaram as obras nas Folsas Novas e porque é que estando aberta a “Quinta do Ega” não está 

o passadiço sobre a ria? --------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara informou que a obra nas Folsas Novas já se reiniciou. Relativamente aos 

passadiços sobre a ria, não estão abertos porque existe um diferendo entre a fiscalização, o projetista e o 

empreiteiro existindo ainda pequenas reparações a fazer. ---------------------------------------------------------- 

• A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, colocou ainda as seguintes questões: ----------- 

o Para quando está previsto o equipamento do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora? 

O senhor Presidente referiu que a informação que tem é que o equipamento está entregue. Poderá faltar 

uma coisa ou outra mas isso não põe em causa o inicio do ano letivo. -------------------------------------------- 

o Saber se no Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora vai haver cozinha ou algum apoio 

designadamente congelador ou frigorífico; ------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente disse que não haverá cozinha no Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora; ------------- 

o Abertura do Centro Escolar de Fonte de Angeão. Confirma-se ou não o dia 06 de 

outubro? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente informou que será decidido hoje em reunião com o agrupamento o dia de abertura do 

Centro, uma vez que não foi possível reunir ontem. ----------------------------------------------------------------- 

o Acessos do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora. Para quando a conclusão? ---------- 

O senhor Presidente disse que sobre os acessos do Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora o mesmo faz 

parte do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora e a construção dos acessos também. O plano não 

avançou pelo que no inicio do próximo ano letivo iremos repensar aquele acesso caso não haja 

desenvolvimentos relativamente ao Plano. ---------------------------------------------------------------------------- 

o Sabe o senhor Presidente em que condições estão as crianças de Ponte de Vagos a 

almoçar? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A esta questão o senhor Presidente respondeu que a informação que tem é que as crianças estão a almoçar 

na Betel, transportadas pela Betel. Não tem conhecimento que estejam a fazer o percurso a pé, e não 

recebeu qualquer reclamação da Associação de Pais, exceto a situação das 2 turmas que estão nos 

balneários e que neste momento são o único registo que está a correr menos bem. A Câmara Municipal 
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financiou autocarros para as diferentes associações, considerando que no momento em que for necessário 

as crianças não irão fazer o percurso a pé. ---------------------------------------------------------------------------- 

o Sobre a construção de uma rampa para barcos na Vagueira; ---------------------------------- 

Relativamente à rampa para barcos, o senhor Presidente informou que foi retirada da empreitada uma vez 

que quem usava barcos, nomeadamente os Bombeiros e a Associação Náutica não queriam aquela rampa, 

que não era igual à da Costa Nova. ------------------------------------------------------------------------------------- 

o Dossier de Ponte de Vagos e Motoristas. -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente referiu que irá providenciar a informação solicitada. --------------------------------------- 

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

• O senhor Vereador, eng.º Mário Martins Júnior, para deixar a sua opinião sobre o Centro Escolar 

de Fonte de Angeão. Referiu que a situação é provisória o que provoca algum constrangimento, 

algum desconforto que devem ser minimizados. O importante é que o Centro Escolar entre em 

funcionamento o mais rápido possível com as condições que ele merece ter. ------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara acrescentou que sobre a obra faltam limar algumas arestas estando o 

grosso resolvido. A intenção é resolver tudo aquilo que está em falta para abrir com todas as condições. A 

mudança tem de ser feita com a tranquilidade possível e em concordância com professores, auxiliares e 

outros responsáveis para que tudo corra bem. ------------------------------------------------------------------------ 

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

• A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para dar conta do inicio do mês do idoso, convidando 

todos a participarem nas diferentes atividades. ------------------------------------------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 30 de setembro de 2014, o qual acusa um 

saldo em dinheiro de 53.416,21 € (cinquenta e três mil, quatrocentos e dezasseis euros e vinte e um 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

- O.P. nº. 2476 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 36.182,68 €, para pagamento 

dos restantes 50% do Auto de Medição nº 2 – “Acesso ao Estádio Municipal”. Fatura nº 140262. 

- O.P. nº. 2477 – F.G. Silva, Lda., no valor de 5.315,98 €, para pagamento do Auto de Medição nº 5 – 

“Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão”. Fatura nº 141. ------------------------------------- 

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

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

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

12 a 25 de setembro e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 11 a 25 de setembro, 

ambos do ano 2014, 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 -------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO PROSPETIVO PARA 

O MUNICIPIO DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste 

direto – regime geral – para aquisição de serviço de Elaboração de um Diagnóstico Prospetivo para o 

Município de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

6.1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS ------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DEDJ - Serviço de Educação, de 26 de setembro de 2014, que a seguir se 

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

“Assunto: Requalificação da Biblioteca da Escola Secundária de Vagos – Pedido de Apoio 

Exmo. Sr. Presidente, 

Atento o exposto no ofício n.º 4173, de 09 de julho, em que a Direção do Agrupamento de 

Escolas de Vagos apresenta um projeto de requalificação da Biblioteca da Escola Secundária. 

Considerando que o projeto apresentado propõe a alteração da Biblioteca Escolar da Escola 

Secundária de Vagos que funciona num espaço improvisado, que não possui área suficiente 

para o número de alunos da escola e sem áreas de apoio ao seu funcionamento. 

Considerando que a proposta apresentada cria um espaço de Biblioteca Escolar de Excelência, 

associado a outras valências como: 

• uma área polivalente que proporciona um espaço para a apresentação de trabalhos, 

conferências, palestras, teatro e visionamento de cinema/filmes; 

• uma área de exposições que permitirá o desenvolvimento de atividades diversificadas; 



 

 

Ata n.º 20/2014, de 01 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

• uma área/espaço de lazer que transforma a utilização da Biblioteca Escolar e do próprio 

espaço da escola. 

Considerando que a alteração proposta implica a reformulação/refuncionalização de diversos 

espaços da Escola Secundária, implicando a mudança dos Serviços Administrativos, dos 

espaços de trabalho da Direção e da zona de lazer dos alunos. 

Considerando, ainda, que estas alterações obrigam quer a alteração criação de novos espaços, 

alteração e remodelação de redes elétricas, de comunicações e de dados. 

Considerando, ainda, que os investimentos a efetuar para a transformação do espaço da 

Biblioteca Escolar permitirão que esta seja enquadrada nas recomendações da Rede de 

Bibliotecas Escolares e que receba uma nova vida, permitindo melhorar de forma substancial a 

qualidade do serviço prestado à comunidade educativa. 

Considerando que, de acordo com a documentação anexa, o valor de investimento necessário a 

esta reformulação do espaço da Biblioteca Escolar se cifra em 26.000,00 € (vinte e seis mil 

euros) e que o valor necessário à aquisição de mobiliário para a Biblioteca Escolar se cifra em 

12.000,00 € (doze mil euros), a refuncionalização dos espaços ascende a um total de 38.000,00 

€ (trinta e oito mil euros). 

Considerando, ainda, que o orçamento disponível do Agrupamento de Escolas de Vagos, para a 

realização desta intervenção é de 9.000,00 € (nove mil euros), acrescido do apoio do Ministério 

da Educação e Ciência nos montantes de 4.000,00 € para a requalificação e de 3.000,00 € para 

a aquisição de mobiliário e equipamento, ascendendo a um total de 16.000,00 € (dezasseis mil 

euros). 

Face ao exposto e atento o orçamento disponível do Agrupamento de Escolas de Vagos para a 

realização deste projeto, assim como, o ofício n.º 4399, de 24 de julho, em anexo, propomos que 

se aprove a atribuição de um apoio para a reformulação da Biblioteca Escolar da Escola 

Secundária de Vagos. 

O Técnico Superior, (Bruno Marques)”. ------------------------------------------------------------------- 

• Informação de compromisso nº 3890, no valor de 13.000,00 € (treze mil euros); -------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 “ À Reunião da C.M. 

- Atendendo à importância dos investimentos para a comunidade escolar; 

- Atendendo à constante colaboração do Agrupamento nas actividades do Município; 

- Proponho a atribuição de um apoio de 13.000 Euros, que correspondem ao valor em falta da 

componente de obras”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 13.000,00 € (treze mil 

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

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

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

Quando eram dez horas e trinta e três minutos, ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, eng.ª 

Sara Raquel Rodrigues Caladé, por razões de serviço, pelo que as deliberações que se seguem não 

contaram com a participação da senhora Vereadora. ---------------------------------------------------------------- 

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

6.2. ALWAYS YOUNG ADRC --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DEDJ - Serviço de Desporto e Juventude, de 26 de setembro de 2014, que a 

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

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios, Subprograma 1 – 2014 

             Always Young ADRC 

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 20/11/2013 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 PMAAD; 

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

PMAAD; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à Always Young 

ADRC, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | ALWAYS YOUNG ADRC 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos filiação de: 

� 11 atletas | Futsal seniores femininos – 566.72€  

� equipa e escalão – 260.00€ 

 

Sub-total: 826.72€ 

   

1.2. Atletas Não Federados 

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

contabilizados: 

� 14 atletas com idade compreendida entre os 18 e os 55 anos - 28.00€ 

� 6 atletas com idade superior a 55 anos - 24.00€ 

 

Sub-total: 52.00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

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

contabilizados: 

� 1 treinador de Grau I - 100.00€ 

� 1 diretor desportivo - 200.00€ 

  

Sub-total: 300.00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 equipa | Futsal seniores femininos - 340.00€  

 

Sub-total: 340.00€ 

   

1.5. 
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 | Futsal seniores femininos: nível Distrital | Única/Última – 

500.00€  

 

Sub-total: 500.00€ 

   

1.6. Valor Final Atribuído Total: 2 018.72€ 
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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. 

Vagos, 26 de setembro de 2014. (Filipe Pedro), (Técnico Superior de Desporto)”. ----------------- 

• Informação de compromisso nº 3887, no valor de 2.018,72 € (dois mil e dezoito euros e setenta e 

dois cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.018,72 € (dois mil e 

dezoito euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6.3. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS ---------------------------- 

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

• Informação da DEDJ - Serviço de Desporto e Juventude, de 26 de setembro de 2014, que a 

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

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

Assunto: Associações desportivas – Atribuição de subsídios, Subprograma 1 – 2014 

               Associação Desportiva e Cultural – Ponte de Vagos 

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 20/11/2013 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 PMAAD; 

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

PMAAD; 

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

Desportiva e Cultural – Ponte de Vagos, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | Associação Desportiva e Cultural - Ponte de Vagos 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos de inscrição da equipa no Campeonato 

Nacional da Liga Feminina e os custos filiação de: 

� 9 atletas | Basquetebol seniores femininos - 927.00€ + 250.00€ = 1 

177.00€  

� 4 atletas | Basquetebol sub19 femininos - 172.00€ 

� 11 atletas | Basquetebol sub16 femininos - 335.50€ 

� 12 atletas | Basquetebol sub14 femininos - 258.00€ 

� 3 atletas | Basquetebol minis - 45.00€ 

Sub-total: 1 987.50€ 

1.2. Recursos Humanos 

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

contabilizados: 

� 3 treinadores de Grau II – 600.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

Sub-total: 800.00€ 

   

1.3. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 Equipa | Basquetebol seniores femininos (1ª divisão nacional) - 1 

575.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub16 femininos - 1 005.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub14 femininos - 825.00€ 

Sub-total: 3  405.00€ 

   

1.4. 
Representatividade 

do Concelho  

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

contabilizadas as seguintes equipas/atletas relativamente à representatividade 

do concelho de Vagos: 

� 1 Equipa | Basquetebol seniores femininos: nível Nacional | 1ª Divisão - 7 

500.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub16 femininos: nível Distrital | 2ª 

Divisão/Última/Única - 100.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub14 femininos: nível Distrital | 2ª 

Divisão/Última/Única - 100.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol Minis: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 

100.00€ 

Sub-total:  7 800.00€ 
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1.5. 
Valor Final 

Atribuído 
Total: 13 992.50€ 

 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 26 de setembro de 2014.(Filipe Pedro),(Técnico Superior de Desporto)”. ------------------ 

• Informação de compromisso nº 3889, no valor de 6.996,25 € (seis mil, novecentos e noventa e 

seis euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano em curso e 6.996,25 € (seis mil, novecentos e 

noventa e seis euros e vinte e cinco cêntimos), para exercícios futuros; ------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 13.992,50 € (treze mil 

novecentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------------------------------- 

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

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

6.4. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS ---------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DEDJ - Serviço de Desporto e Juventude, de 26 de setembro de 2014, que a 

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

“Informação 

Ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

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 20/11/2013 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 PMAAD; 

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

PMAAD; 

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

Desportiva de Vagos, o seguinte subsídio referente ao ano de 2014: 
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Relatório Final | Associação Desportiva de VAGOS 

   

1.1. Atletas Federados  

Foram contabilizados os custos de inscrição da equipa no Campeonato Nacional 

da Liga Feminina e os custos filiação de: 

� 11 atletas | Basquetebol seniores femininos – 2 113.00€ + 1 500.00€ = 3 

613.00€  

� 9 atletas | Basquetebol sub18 masculinos - 405.00€ 

� 5 atletas | Basquetebol sub16 femininos - 152.50€ 

� 10 atletas | Basquetebol sub14 femininos - 215.00€ 

� 4 atletas | Basquetebol minis - 60.00€ 

Sub-total: 4 445.50€ 

   

1.2. 
Atletas Não 

Federados 

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

contabilizados: 

� 27 atletas menores de 18 anos - 108.00€ 

� 14 atletas com idade compreendida entre os 18 e os 55 anos - 28.00€ 

Sub-total: 136.00€ 

   

1.3. Recursos Humanos 

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

contabilizados: 

� 2 treinadores de Grau II – 400.00€ 

� 2 treinadores de Grau III – 600.00€ 

� 1 diretor desportivo – 200.00€ 

Sub-total: 1 200.00€ 

   

1.4. Arbitragem 

Foram contabilizados os custos com arbitragem das seguintes equipas: 

� 1 Equipa | Basquetebol seniores femininos (Liga) – 3 949.10€ 

�  1 Equipa | Basquetebol sub18 masculinos – 1 050.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub16 femininos – 1 005.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub14 femininos – 825.00€ 

Sub-total: 6 829.10€ 
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1.5. 

Representatividade 

do Concelho  

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

as seguintes equipas/atletas relativamente à representatividade do concelho de 

Vagos: 

� 1 Equipa | Basquetebol seniores femininos: nível Nacional | Liga – 25 000.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub18 masculinos: nível Distrital | 2ª 

Divisão/Última/Única - 100.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub16 femininos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única 

- 100.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub14 femininos: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única 

- 100.00€ 

� 1 Equipa | Basquetebol sub13 Misto: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única - 

100.00€ 

� 3 Equipas | Basquetebol Minis: nível Distrital | 2ª Divisão/Última/Única – 

300.00€ 

� 4 atletas com estatuto de Alta Competição – 4 000.00€ 

� 4 atleta de Seleção Nacional Portuguesa contabilizando 10 internacionalizações – 

2 500.00€ 

Sub-total: 32 200.00€ 

   

1.6. 
Valor Final 

Atribuído 

Total: 44 810.60€ 

 

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

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor. 

Vagos, 26 de setembro de 2014. (Rui Alves), (Técnico Superior de Desporto)”; --------------------- 

• Informação de compromisso nº 3888, no valor de 11.202,65 € (onze mil, duzentos e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 33.607,95 € (trinta e três mil, seiscentos e sete 

euros e noventa e cinco cêntimos), para exercícios futuros; --------------------------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 44.810,60 € (quarenta e 

quatro mil oitocentos e dez euros e sessenta cêntimos). ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

- ALUNO DO ENSINO SECUNDÁRIO – GABRIEL ROCHA COSTA ----------------------------------- 

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

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

senhora Lúcia Maria de Pinho Rocha das Neves, (mãe do aluno acima referido), com residência 

em Sanchequias; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Atestado da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, de 10 de setembro de 2014; ------------ 

• Certidão comprovativa de matrícula, de 01 de setembro de 2014; -------------------------------------- 

• Informação do Serviço de Ação Social, de 24 de setembro de 2014, onde propõe “o apoio no 

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

escola. Período do apoio: Outubro de 2014 a julho de 2015. Montante do apoio: cerca de 20,00 

euros/mês (dependendo do número de dias úteis e após confirmação dos valores mensais pela 

empresa transportadora)”, atendendo às condições económicas do agregado familiar; ------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

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

Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 20,00 euros/mês (dependendo do número de dias úteis e 

após confirmação dos valores mensais pela empresa transportadora). -------------------------------------------- 

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

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

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

- ALUNA DO ENSINO SECUNDÁRIO – FERNANDA CATARINA DOS SANTOS ROCHA ------- 

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

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

senhor Messias dos Santos Gamelas, (pai da aluna acima referida), com residência em Palhal – 

Ponte de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Atestado da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, de 11 de setembro de 2014;  

• Certificado comprovativo da matrícula, de 04 de setembro de 2014; ----------------------------------- 

• Informação do Serviço de Ação Social, de 24 de setembro de 2014, onde propõe “o apoio no 

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

(11º ano) e conclusão da escolaridade obrigatória. Período do Apoio: novembro de 2014 a 

julho de 2015. Montante do apoio: cerca de 29,00 euros/mês (dependendo do número de dias 

úteis no mês)”, atendendo às condições económicas do agregado familiar; --------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

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

Serviço de Ação Social, no valor de cerca de 29,00 euros/mês (dependendo do número de dias úteis no 

mês). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

9 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2015 ------- 

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

• Informação da DF, de 26 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

Tendo em consideração o plano de ajustamento financeiro a que o município está sujeito no 

âmbito da adesão ao PAEL, a contração de um empréstimo de curto prazo no ano 2015 deverá 

ser amortizado nesse mesmo ano. 

Mais informo que a amortização do empréstimo contraído no ano em curso, no montante de 

500.000,00 €, ocorrerá no dia 31.12.2014. O CDF, (Luís Nuno André)”; ---------------------------- 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de empréstimo bancário de curto 

prazo, no ano de 2015, no montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros). -------------------------------- 

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Marques e eng.º João Domingues, declararam o seguinte: ----- 

1. Para o ano em curso aprovamos um empréstimo de curto prazo, que termina em 31-12-2014, no 

valor de 500.000€, para que o cash flow do Município estivesse em níveis adequados, 
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complementando  a irregularidade temporal das transferências de fundos do estado e dos 

impostos angariados pelas finanças. 

2. De todo o modo, este empréstimo terá um custo associado em juros de aproximadamente 

20.000€, corresponde à taxa de 3,8% negociada. 

3. O  Sr. Presidente propôs na reunião, que para 2015 se contraia um empréstimo do mesmo teor, 

no valor de 400.000€. 

4. Tendo em conta as declarações do Sr. Presidente à Vagos FM que a divida global está abaixo 

dos 15M€, o que segundo a nossa análise, já quase permite cumprir com as exigências da Lei 

das Finanças Locais no que diz respeito ao endividamento. 

5. Que não se avizinham em 2015 grandes obras financiadas pelo CRER2020 

6. Que a receita de IMI vai ser maior, e que os compromissos estão devidamente cabimentados e 

programados 

7. Que vamos ter receitas extra do overbooking de projetos já executados oriundos dos 3800M€ do 

QREN ainda disponíveis. 

8. Que é expetável uma receita extra da venda da participação da ERSUC de cerca de 300.000€. O 

Consórcio Mota-Engil /SUMA duplicou o valor da empresa. 

9. Que a participação variável no IRS (0,5%) aprovada na Assembleia Municipal, não terá 

qualquer impacto nas contas do Município, até porque a proposta do CDS (2,5%), não foi 

aprovada. 

10. Face ao elencado, parecia-nos que o Município não necessitaria deste empréstimo para honrar 

compromissos assumidos. 

11. Contudo, foi-nos apresentado durante o debate deste ponto, informação relevante com o 

cronograma de pagamentos relativo à divida de curto prazo que em 30/09 ascendia ainda a 

972.000€ 

a. E que olhando a informação se verifica que pode não haver disponibilidade em alguns 

meses para honrar os compromissos, porque as receitas não estão igualmente 

distribuídas no tempo (têm picos). 

b. E que os juros de mora comerciais aplicados pela falta de pagamento nas datas 

acordadas é 7,25%, quase o dobro do juro do empréstimo em causa, decidimos a bem 
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dos Munícipes contribuintes, aprovar a proposta do Sr. Presidente do Município de 

Vagos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO – PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA 

DUNAR – PROJETO DE EXECUÇÃO – 2ª FASE – ANTEPROJETO – PRONÚNCIA --------------- 

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

• Oficio da Polis Litoral – Ria de Aveiro, de 12 de setembro de 2014, enviando o anteprojeto 

acima referenciado, para pronúncia desta Câmara Municipal; ------------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de setembro de 2014: “ À Reunião da C.M.”. - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à intervenção. -----------------------  

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA HORA – PROCº DEU – E02/2010 – 

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

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

• Informação da DPP, de 12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Em virtude de estar próximo a abertura do novo ano escolar, e na sequência da ligação 

definitiva da energia eléctrica ao edifício, foi efectuada uma nova vistoria à obra, a fim de 

se verificar se estavam reunidas as condições para a elaboração do Auto de Receção 

Provisória. 

2. Na mesma verificou-se que ainda está em falta a resolução de algumas situações, tendo sido 

considerado, no entanto, estarem reunidas as condições mínimas para colocar o edifício em 

funcionamento. 
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3. Junta-se em anexo novo Auto de Receção Provisória Parcial da empreitada em epígrafe, a 

fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior. É o que me cumpre informar. Á 

consideração superior. O técnico superior, André Nunes”; ---------------------------------------- 

• Auto de Receção Provisória Parcial, de 11 de setembro de 2014, subscrita pelo representante do 

dono de obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e pelo representante da entidade executante, 

eng.º João Pedro Nunes; -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra receber a obra provisória e parcialmente 

nos termos do auto que se anexa, realçando-se o facto de estarem reunidas as condições 

mínimas para a entrada em funcionamento do edifício.”; ----------------------------------------------- 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de setembro de 2014: “Concordo. À 

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

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

acordo com o parecer técnico supra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

E02/2012 – RECEÇÃO PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------------------------- 

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

• Informação da DPP, de 12 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Junta-se em anexo os termos de responsabilidade de execução pela instalação ITED, o 

certificado de exploração da CERTIEL e compilação técnica da empreitada em epígrafe, 

suprindo assim a falta verificada em anterior vistoria para efeitos de receção provisória. 

2. Foi assim efectuada nova vistoria para efeitos de receção provisória, pelo que se junta 

também em anexo o Auto de Receção Provisória da empreitada em epígrafe, a fim de ser 

submetido a apreciação/deliberação superior. É o que me cumpre informar. Á consideração 

superior. O técnico superior, André Nunes”; --------------------------------------------------------- 
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• Auto de Receção Provisória, de 11 de setembro de 2014, subscrita pelo representante do dono de 

obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e pelo representante da entidade executante, senhor 

Fernando Gonçalves Silva; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Parecer do CDPP, arq. Pedro Castro, de 15 de setembro de 2014, que a seguir se transcreve: ----- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra receber a obra provisoriamente nos termos 

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

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de setembro de 2014: “À Reunião da 

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

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

com o parecer técnico supra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS – AMPLIAÇÃO ----------------------------------- 

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

• Ofício da ARSC (Administração Regional de Saúde do Centro, I.P), de 21 de julho de 2014, 

enviando Projeto de Arquitectura para obtenção de parecer prévio não vinculativo; ---------------- 

• Informação do COM (Comandante Operacional Municipal), de 02 de setembro, de 2014, que a 

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

“Relativamente ao processo supra referido, informa-se: 

Após análise das peças desenhadas não foram detetadas quaisquer anomalias no que ao 

impasse e saídas de evacuação, diz respeito, devendo-se no entanto cumprir com o estipulado no 

Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de Dezembro e na Portaria nº 1532/2008 de 29 de Dezembro, na 

fase de implementação da SCIE. O COM. Miguel Sá.”; ------------------------------------------------- 

• Informação da DGU, de 23 de setembro, de 2014, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar:  
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1. Foi apresentado, pela Administração Regional de Saúde do Centro, IP o projecto de 

ampliação da Unidade de Saúde Familiar de Ponte de Vagos, sendo solicitado parecer 

prévio não vinculativo, nos termos do nº 2, do artª 7º, do RJUE. 

2. Em 02/09/2014, foi elaborado parecer favorável pelo COM. 

3. Analisado o projecto de arquitectura e a sua inserção no respectivo Plano Municipal de 

Ordenamento do Território, no caso em análise o PDM, verifica-se que se insere em 

Zona de Espaços Urbanizados de Nível II, cumprindo os parâmetros estabelecidos no 

regime de edificabilidade respectivo. 

4. Face ao exposto, não se vê inconveniente no projecto apresentado.  

À consideração superior. Manuel Tavares”; ----------------------------------------------------  

• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 24 de setembro de 2014: “Srª Vereadora Engª Sara. 

Concordo com a informação prestada. À consideração superior”; ------------------------------------ 

• Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de setembro de 2014: “À Reunião da CM”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável de acordo com os pareceres 

técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

2 – MARIA TERESA JESUS VIEIRA SENOS TROIA – PROC.º 103/14 – SOZA – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Requerimento de Maria Teresa Jesus Vieira Senos Troia, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 12 de setembro de 2014, a requerer certidão de compropriedade, referente ao 

artigo 6697; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  Informação da DPP, de 18 de setembro de 2014, concluindo: “5 - Atendendo aos usos, às 

restrições de utilidade pública e à dimensão da parcela não é viável o seu fracionamento, não 

obstante e pelas mesmas razões é praticável a sua utilização por mais que um “utilizador”, pelo 

que se deixa à consideração superior a compropriedade requerida”; --------------------------------- 
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• Parecer da CDGU, eng.ª Isabel Trindade, de 22 de setembro de 2014, que a seguir de transcreve: 

“Exma Srª Vereadora Engª Sara: Concordo com a informação prestada pelo Planeamento. À 

consideração superior face à mesma, nomeadamente ao ponto 5.” ------------------------------------ 

• Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de setembro de 2014, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de CM.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

sito nas Chouzas, freguesia de Soza, concelho de Vagos, a confrontar do norte com João Batista Ferreira, 

do sul com Januário Simões Dias Pereira, do nascente com caminho e do poente com António Domingues 

da Graça Gafanha, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Soza sob o artigo n.º 6697. ------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


