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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 19/2017, de 17 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de agosto de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, 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 Lúcia Alves Costa Vieira, 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 o senhor 

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

Costa de Castro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques que se fez substituir 

pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira. -------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para dar conhecimento do Despacho conjunto do Secretário de 

Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, assinado em 25 de julho de 

2017, sobre a suspensão da aplicação dos planos de ajustamento financeiro e das suas obrigações, 

nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com a redação dada pela lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro, o qual determina: ------------------------------------------------------- 

1. A suspensão da aplicação do plano de ajustamento financeiro e das suas obrigações do 

município de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------  

2. A cessação da suspensão e a imediata reaplicação do plano se no decurso do presente 

exercício orçamental o município, por circunstâncias supervenientes e não conhecidas à 
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data da submissão da informação no SIIAL, relativas a si e ou às suas entidades 

participadas, verificarem que está posto em causa o cumprimento do referido limite da divida 

total a 31 de dezembro de 2016, devendo de imediato comunicar tal facto à DGAL. ---------- 

O senhor Presidente da Câmara fez distribuir pelos senhores Vereadores cópia do despacho conjunto acima 

indicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 O senhor Vice-Presidente para dar conhecimento do relatório das análises efetuadas à água da vala 

da Zona Industrial de Vagos, tendo o parecer técnico concluído que «para os parâmetros 

analisados, a água da vala apresentou resultados bastante positivos, não aparentando problemas 

de poluição». ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi entregue uma cópia do relatório aos senhores Vereadores. ----------------------------------------------------- 

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

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

 O senhor Vereador, eng. João Domingues, para colocar 3 questões: ----------------------------------- 

1 – Pressão da água na rede pública de distribuição na Vila de Vagos – Referiu que na sua 

residência, durante certas horas do dia, a pressão da água é insuficiente. Gostaria que a Câmara 

Municipal questionasse a AdRA. --------------------------------------------------------------------------  

2 – Alcatroamentos do Verão 2017. Quais os critérios de execução dos troços das estradas? 

3 – Estudos para a requalificação dos centros das freguesias. Qual o desenvolvimento dos 

trabalhos? Como estão os projetos? ----------------------------------------------------------------------- 

 A senhora Vereadora, Dr.ª Lúcia Vieira também fez considerações sobre as reposições de 

pavimentos que estão a ser realizadas, particularmente, na Lavandeira e pretendendo perceber que 

critérios presidem às tomadas das diferentes soluções. Reposição só na vala ou reposição integral. 

 O senhor Presidente da Câmara respondeu, pela mesma ordem: ---------------------------------------- 

1 – Irá apresentar o problema junto do responsável da AdRA pela gestão operacional da rede 

pública de abastecimento de água. -------------------------------------------------------------------------  

2 – Sobre os alcatroamentos, esclareceu que há a distinguir duas situações diferentes.  ----------- 

Uma situação é uma empreitada em execução e que teve início no pretérito mês de março. Os 

critérios foram estabelecidos e concertados com as juntas de freguesia tendo por base os mesmos 

critérios que servem de base à distribuição do FEF. A Câmara define um valor global que 

seguidamente é repartido com base nesses critérios. Esta é a explicação para os «alcatroamentos 

do verão 2017».  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Outra situação, diferente da primeira, tem a ver com a freguesia de Soza que está a ser objeto de 

duas obras públicas, por parte da AdRA. Uma na Lavandeira e outra em Salgueiro. No que 

respeita à reposição de pavimentos a AdRA acerta, com as autarquias onde intervém, a melhor 

forma de fazer a reposição dos pavimentos após a abertura das valas para a colocação das 

condutas de saneamento. Foi assim com várias autarquias e está a ser assim com Vagos. Ou se 
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faz uma reposição integral, assumindo a AdRA o pagamento da reposição na vala e a autarquia 

na parte restante. Ou se faz a reposição só na zona da vala e aí a responsabilidade é exclusiva da 

AdRA. A opção é sempre tomada em função do estado, degradado ou não, do restante pavimento 

e da componente financeira. Por parte da Câmara Municipal há um valor previamente definido 

para a reposição dos pavimentos e não pode ser ultrapassado. ---------------------------------------- 

3 – No que respeita aos estudos para a requalificação dos centros das freguesias há duas situações 

concluídas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O estudo referente ao centro do Covão do Lobo está pronto para lançar o procedimento, de 

empreitada de obra pública, mas que só deverá ser iniciado, por quem cá estiver, após as eleições.  

Outra situação é no lugar da Carregosa. A requalificação do centro do aglomerado e a construção 

de espaço polivalente. Será objeto de um protocolo com a Junta de freguesia de Ouca. ----------- 

Na próxima reunião da Câmara será apresentada uma informação pormenorizada sobre este 

tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 13, 14, 15, 16, 17 e 18, de 1 e 14 de junho, 6, 13 e 20 de julho e 3 de 

agosto, todas de 2017, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas 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. ---------------------------------------------------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara não votou a proposta da ata n.º 14/2017, de 14 de junho; ---------- 

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, não votou as propostas de atas n.ºs 

17/2017 e 18/2017, de 20 de julho e 3 de agosto, respetivamente; -------------------------------------- 

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, não votou as propostas de atas n.ºs 15/2017 e 16/2017, 

de 6 e 13 de julho, respetivamente; -------------------------------------------------------------------------- 

 A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, não votou a proposta de ata n.º 16/2017, de 13 de julho; - 

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, não votou a proposta de ata n.º 18/2017, de 03 de agosto;  

Todos por não terem participado nas reuniões indicadas. ----------------------------------------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de agosto de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 444.334,79 € (Quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro euros e 

setenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 31 de julho a 11 de agosto; --------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 30 de julho a 10 de agosto; ------------------ 

ambos de 2017, 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 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DE SURFISTAS DE VAGOS (ASV) - NIGHT DROP – SURF NOTURNO 2017 -------------- 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 8 de agosto de 2017, propondo a atribuição de apoio 

logístico e técnico e de um subsídio no valor de 2.250,00 € (Dois mil duzentos e cinquenta 

euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2712, no valor de 2.250,00 € (Dois mil duzentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de agosto de 2017: “À Reunião da 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir à ASV 

um subsídio no valor de 2.250,00 € (Dois mil duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA DE MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA 

(ADMAGBH) - XIII PASSEIO ÀS AREIAS ------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 8 de agosto de 2017, propondo a atribuição de apoio 

logístico e técnico e de um subsídio no valor de 1.800,00 € (Mil e oitocentos euros); ---- 

 Informação de Compromisso n.º 2713, no valor de 1.800,00 € (Mil e oitocentos euros);  - 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de agosto de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir à 

ADMAGBH um subsídio no valor de 1.800,00 € (Mil e oitocentos euros); -------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - RATIFICAÇÃO --- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 08 de agosto de 2017, requerendo “a isenção do pagamento 

de todas as taxas das licenças para a realização da festa da Gândara”;  ------------------ 

 Valor das taxas (UAJ) = 107,85 € (Cento e sete euros e oitenta e cinco cêntimos)--------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 11 de agosto de 2017: “À Reunião de Câmara. 

Em tempo, para ratificar.”. ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do requerido. ---------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 ALMA MÍSTICA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA – 

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

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

 Requerimento de Alma Mística, Associação Cultural, Desportiva e Recreativa, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 de agosto de 2017, requerendo “a 

isenção do pagamento de todas as taxas, licença de ruído p/ o arraial, baile e convívio, 

dia 06/08/2017, a realizar no Parque da Fonte, em Ouca, passeio de motos e interrupção 

de trânsito.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (UAJ) = 84,90 € (oitenta e quatro euros e noventa cêntimos) -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de julho de 2017: “À reunião 

de Câmara para ratificar.” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do requerido. ---------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - RATIFICAÇÃO --- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 10 de agosto de 2017, requerendo “a isenção do pagamento 

de todas as taxas referentes à realização da festa anual do lugar de Fonte de Angeão”;  

 Valor das taxas (UAJ) = 118,75 € (Cento e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos) ---- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 11 de agosto de 2017: “À Reunião de Câmara 

para ratificar.”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o deferimento do requerido. ---------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – TOPONÍMIA – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – DENOMINAÇÃO DE «RUA ANTÓNIO 

LOURENÇO DAS NEVES» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de 3 de agosto de 2017, que a seguir se 

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

«Considerando que no corrente ano é comemorado o 25º aniversário da Porcelanas da Costa 

Verde, SA.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a Costa Verde foi a unidade pioneira da atual Zona Industrial de Vagos, graças 

à visão estratégica do seu fundador, o senhor António Lourenço das Neves; ------------------------- 

Considerando que a Costa Verde, com mais de 330 colaboradores, é, ainda hoje, um dos maiores 

empregadores do concelho de Vagos; ---------------------------------------------------------------------- 

Considerando que as designações de lugares e vias de comunicação refletem e perpetuam a 

importância histórica dos factos, dos eventos, das pessoas e suas iniciativas, dos lugares e dos 

costumes, na medida em que estão intimamente associados aos valores culturais das populações, 

traduzindo a sua memória; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando o parecer favorável da União de Freguesias de Vagos e Santo António; ------------ 

Considerando o disposto na alínea ss), do nº1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO à Câmara Municipal a atribuição do nome de “Rua António Lourenço das Neves”, 

à atual via principal da Zona Industrial de Vagos, que tem o seu início na rotunda de entrada na 

Zona Industrial de Vagos e fim na rotunda junto à empresa Keratec.» --------------------------------       

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, devendo-se promover os seguintes procedimentos: --------------------------------------- 

a) Publicação em edital, no sítio da Internet da autarquia e em jornal; --------------------------------- 

b) Comunicação às diferentes entidades, designadamente Conservatória do Registo Predial, Registo 

Civil, Repartição de Finanças, Bombeiros, GNR, CTT, EDP, PT, NEVA, AdRA e Lusitânia Gaz. - 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6 – FUNDO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO CONCELHO – PROPOSTA. ------ 

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

 Proposta (0015/2017/.SEDEDJ), de 04 de agosto de 2017, apresentada pelo Serviço de Educação 

da DEDJ, para que a Câmara Municipal « aprove a criação de um fundo para despesas pontuais 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar e das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, 

constituído através da atribuição de uma dotação de 4,00 € por aluno, num total de 1085 alunos, 

perfazendo 4.340,00 € (Quatro mil trezentos e quarenta euros)»; -------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 9 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação do fundo para despesas, conforme 

proposta apresentada pelo SE da DEDJ. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno ausentou-se da sala de reuniões, pelo que as deliberações que 

seguem não contaram com a sua participação. ------------------------------------------------------------------------ 

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

7 – TRANSPORTES - PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO DE VAGOS – CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO 

– ASSOCIAÇÃO BETEL DE PONTE DE VAGOS – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA 

– ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS 

– JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – CENTRO SOCIAL 

E BEM-ESTAR DE OUCA --------------------------------------------------------------------------------------------

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

 Informação do GAV (0017/2017.SEDEDJ), de 8 de agosto de 2017, apresentando proposta de 

protocolo de parceria com as instituições do concelho acima referidas, para a realização de 

transportes no âmbito das competências do município; --------------------------------------------------- 

 Minuta de Protocolo de Cooperação; ------------------------------------------------------------------------ 
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 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 9 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». ------------ 

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

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

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

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

8 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – ACORDO DE COLABORAÇÃO – 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO - 

MUNICÍPIO DE VAGOS – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – 

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – ASSOCIAÇÃO BETEL DE PONTE DE 

VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE da DEDJ (0010/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

de acordo de colaboração com as instituições do concelho acima referidas; -------------------------- 

 Minuta de Acordo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a minuta do Acordo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

9 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – ACORDO DE COLABORAÇÃO – 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA - MUNICÍPIO DE VAGOS – CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL DE CALVÃO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE 

SANTO ANDRÉ DE VAGOS – CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE OUCA – ASSOCIAÇÃO 

BOA-HORA – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – CENTRO 

SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA ------------------------------------------------------------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do SE da DEDJ (0011/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

de acordo de colaboração com as instituições do concelho acima referidas; -------------------------- 

 Minuta de Acordo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

10 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CEB 

E DA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

VAGOS – TRANSPORTE DE REFEIÇÕES – ACORDO DE COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE 

VAGOS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE da DEDJ (0012/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

de acordo de colaboração com a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta de Acordo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

11 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1.º CEB 

- ACORDO DE COLABORAÇÃO - MUNICÍPIO DE VAGOS E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB A 

FREQUENTAR A ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA – PAI E A ESCOLA BÁSICA DE 

LOMBOMEÃO – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do SE da DEDJ (0013/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

de acordo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vagos; ---------------------------------- 

 Minuta de Acordo de Colaboração; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Colaboração e autorizar 

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

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

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

A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas funções. ------------ 

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

12 – TRANSPORTES ESCOLARES – COMPARTICIPAÇÃO – ALUNOS DO ENSINO BÁSICO 

E SECUNDÁRIO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FORA DO CONCELHO DE VAGOS. -- 

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

 Informação do SE da DEDJ (0014/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

para « que a Câmara Municipal autorize o Exm.º Sr. Presidente da Câmara a deferir e autorizar 

o pagamento dos pedidos de comparticipação/reembolso de despesas com transportes escolares 

dos alunos do ensino básico e do ensino secundário»; --------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

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

proposta do SE da DEDJ. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

13 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE VAGOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – 

PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE da DEDJ (0016/2017.SEDEDJ), de 4 de agosto de 2017, apresentando proposta 

de protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vagos; ------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Colaboração; ----------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 8 de agosto de 2017: «À Reunião da CM». -------------- 

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

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

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

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

14 – HABITAÇÃO SOCIAL – ISABEL MALTA JULIÃO – VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE 

HABITAÇÃO TEMPORÁRIA EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO --------------------- 

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

 Requerimento de Isabel Malta Julião, de 31 de março de 2017, concluindo: «… vem pedir a V.ª 

Ex.ª que lhe seja cedida uma habitação, em regime de arrendamento, nas habitações sociais do 

município, por não ter capacidade económica para fazer face a todas as despesas …»;  ---------- 

 Parecer do Serviço de Ação Social (SAS), de 10 de agosto de 2017, propondo: « … que a Câmara 

Municipal autorize a atribuição de uma habitação, no Bairro dr. Pedro Guimarães, em tipologia 

disponível e adequada à dimensão do agregado familiar. Propõe-se ainda que este arrendamento 

seja temporário, …»; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, Dulcínia Sereno: «À reunião de Câmara». ------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de uma habitação, em regime de 

arrendamento temporário, no Bairro dr. Pedro Guimarães, nos termos da informação do SAS. --------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROJETO DE EXECUÇÃO – APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Projeto de execução da obra em epígrafe; ------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDPP; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 11 de agosto de 2017: «À reunião da Câmara»; --------- 



 
 

Ata n.º 19/2017, de 17 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da obra de 

«Requalificação da habitação Social no Bairro dr. Pedro Guimarães». ------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 17/93 – DAVID SARABANDO (ALDA MARIA DE PINHO 

ANDRÉ AFONSO) – PROC.º N.º 5/93 - AV. PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DA 

VAGUEIRA – ALTERAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Alda Maria Pinho André Afonso, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 13 de setembro de 2016 – Requer alteração ao lote n.º 40 do alvará de loteamento 

n.º 17/93; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 13 de março de 2017, concluindo: «A alteração ao projeto de loteamento 

cumpre, com o plano diretor municipal … e com o regulamento municipal de urbanização e 

edificação. … de aprovar as alterações propostas ao alvará de loteamento.»; ---------------------- 

 Parecer da CDGU, de 13 de março de 2017, concluindo: «Concordo com a informação prestada. 

A proposta de alteração ao alvará de loteamento reúne condições de aprovação. Contudo … o 

loteamento possui mais de 10 proprietários, deverão os interessados ser notificados por edital a 

fixar nos locais de estilo e no site da autarquia. Só posteriormente se deverá submeter a 

deliberação da CM;» ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 31 de julho de 2017, concluindo: «Conforme informação hoje prestada pela 

SADGU, não ocorreu qualquer oposição à alteração do loteamento. … de submeter a proposta 

de alteração de loteamento a deliberação da CM, uma vez que reúne condições de aprovação. À 

consideração superior;» --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vice-Presidente, de 07 de agosto de 2017: “À Reunião de Câmara”. -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração requerida para o alvará de loteamento 

n.º 17/93. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

O senhor Alírio de Matos, residente na Vila de Vagos, para: ------------------------------------------------------- 

 Referir o estado, mau, em que se encontram os pavimentos das rua da Fonte e da rua do 

Lombomeão; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informar que o passeio pintado de vermelho na Rua João M C da Rocha está a desabar para o lado 

mais baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Dar nota de não perceber o porquê de um espelho que dantes estava na Rua Eurico de Matos ter 

sido mudado. Antes estava bem. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou informação sobre todas as questões. ---------------------- 

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

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, António Manuel Costa 

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

redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e dois minutos. ---------------------------------------- 

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


