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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 25/2017, de 23 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia vinte e três de novembro de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e cinco 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 eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, dr. Óscar 

Lopes Francisco, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª 

Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela 

Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

senhor Vereador, dr.º Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, para perguntar ao senhor Presidente:  

1. “ Na sequência das ocorrências que se fizeram sentir gostaria de saber se a Câmara Municipal 

tem um plano de emergência municipal para situações idênticas ou se está a reformular o 

existente?”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. “Quando é que a Câmara Municipal pretende assinar o contrato de compra e venda definitivo 

dos armazéns da Câmara em favor do Lidl?” ------------------------------------------------------------- 

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

1. Referiu que a Câmara Municipal já tem um Plano Municipal de Emergência (PME), que é válido 

para incêndios, cheias, subida do mar na Praia da Vagueira, etc. É um plano que engloba várias 

situações. Temos também o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, esse sim, 

focalizado nos fogos florestais. Quanto ao PME não vê necessidade de o alterar se não houver 

alterações legais. Por uma razão. O PME contém uma serie de itens, contactos, entidades e 

empresas a contactar para fazer face, envolvendo meios privados, no combate de eventuais 

calamidades. Esses contactos podem estar desatualizados e nessa situação o PME terá de estar em 

permanente atualização. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Sobre o Lidl. É uma situação engraçada para o Presidente da Câmara. Por um lado, foram dois 

anos do anterior mandato a ouvir a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, dizer que tinha 

feito uma “negociata” com a irmã do senhor Adérito Neto (que foi Presidente de Junta de Freguesia 

de Vagos pelo PSD) e agora anda a Câmara a debater nos tribunais porque a senhora diz ter sido 

enganada e que a Câmara comprou por um valor muito baixo. Está-se a encontrar uma solução 

que em nada altera a deliberação da Assembleia Municipal. Estando isso resolvido é feita a 

escritura o mais rápido possível. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou ainda que esteve presente, a convite da EDP, em Lisboa, porque a empresa 

Grestel ganhou o premio EDP, que é um premio trienal, atribuído às empresas que apresentem eficiências 

energéticas e façam boa utilização dos recursos energéticos. A Grestel conquistou esse prémio. ------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 20, 21 e 22 de 07 e 21 de setembro e 06 de outubro 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, 
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de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por não estarem presentes nas reuniões não votaram as atas abaixo indicadas, os senhores Vereadores: ----  

 Dr.º Óscar Lopes Francisco, Prof.º Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira 

Gravato - Atas nº 20, 21 e 22 de 07, 21 de setembro e 06 de outubro de 2017;------------------------ 

 Eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª Sara Raquel 

Rodrigues Caladé - Ata nº 21, de 21 de setembro de 2017; ---------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de novembro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 248.889,65 € (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove euros e sessenta e 

cinco 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 06 a 17 de novembro; --------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 05 a 18 de novembro; ------------------------ 

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 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS - 

SUBPROGRAMA 2 - TRAIL POR TERRAS DE FONTES E LOBOS – CORTA MATO ------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento da CCRD Covão do Lobo, de 15 de novembro de 2017, apresentado a candidatura 

ao Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo – Subprograma 2 “Apoio à 

organização de eventos e projetos pontuais.”; ------------------------------------------------------------- 

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 17 de novembro de 2017, propondo a atribuição de um subsídio 

no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização da 

atividade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 3400, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros); --------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, Prof. Pedro Bento, de 17 de novembro de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no 

valor de 2.000,00 € (dois mil euros) e o respetivo apoio logístico. ---------------------------------------------- 

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

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

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

4.1 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MARTINHO 2013 E SENHORA DAS 

VIRTUDES E MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO 2014 – RATIFICAÇÃO --------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de São Martinho 2013 e Sr.ª das Virtudes e Mártir 

São Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 de outubro de 2017, 

requerendo “a isenção de taxas para a realização da Festa de São Martinho, em Ouca, nos dias 

11 e 12 de novembro de 2017.”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 72,55 € (setenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos); --------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de novembro de 2017: “Deferido 

conforme informação. À Reunião da CM para ratificar”. ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. ------ 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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4.2. COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA 

(CASDSC) – UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS E PISCINA DO 

COLEGIO DE CALVÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, de 25 de 

setembro de 2017, solicitando a utilização gratuita da piscina municipal de Vagos e da piscina do 

Colégio de Calvão para o ano letivo 2017/2018, para a prática de aulas de hidroterapia com os 

utentes portadores de deficiência; ----------------------------------------------------------------------------  

 Informação do SDJ da DEDJ (SDJ-069.2016/2017), de 15 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de isenção do pagamento das taxas de utilização com a CASDSC; ------------------------- 

 Valor das taxas (SDJ) = 1.208,53€ (mil, duzentos e oito euros e cinquenta e três cêntimos); ------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 15 de novembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita da piscina 

municipal para o ano letivo 2017/2018, aos utentes portadores de deficiência da CASDSC. ------------ 

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

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

4.3. – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 

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

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

 Comunicação da Universidade Sénior de Vagos, de 09 de outubro de 2017, solicitando a redução 

de taxas para frequência da piscina municipal de Vagos para prática de aulas de hidroginástica; - 

 Informação do SDJ da DEDJ (SDJ-070.2016/2017), de 15 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de isenção de 50% do pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos 

utentes do Núcleo Empresarial de Vagos; ------------------------------------------------------------------ 

 Valor das taxas (SDJ) = 1.056,38€ (mil, cinquenta e seis euros e trinta e oito cêntimos). ----------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 15 de novembro de 2017: “À Reunião da 

CM.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção em 50% o pagamento da taxa 

mensal referente à Aula Sénior na piscina municipal. ----------------------------------------------------------- 

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

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

4.4. – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRE DE 

VAGOS (ASSCSAV) – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS ------------------------ 

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

 Comunicação da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, de 20 

de setembro de 2017, solicitando a redução de taxas para frequência da piscina municipal de Vagos 

em 50%, para prática de aulas de hidroginástica; ---------------------------------------------------------- 

 Informação do SDJ da DEDJ (SDJ-071.2016/2017), de 15 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de isenção de 50% do pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos 

utentes da ASSCSAV; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (SDJ) = 633,83€ (seiscentos e trinta e três euros e oitenta e três cêntimos). ------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 15 de novembro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção em 50% do pagamento da 

taxa mensal referente à Aula Sénior na piscina municipal da ASSCSAV. ---------------------------------- 

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

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

4.5. – SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VAGOS (SCMV) – UTILIZAÇÃO GRATUITA DA 

PISCINA MUNICIPAL DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, de 28 de setembro de 2017, solicitando a 

utilização gratuita da piscina municipal de Vagos, para as crianças/jovens do Centro de 

Acolhimento Temporário (CAT); ---------------------------------------------------------------------------  

 Informação do SDJ da DEDJ (SDJ-072.2016/2017), de 15 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de isenção do pagamento das taxas de utilização com a Santa Casa da Misericórdia de 

Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Valor das taxas (SDJ) = 984,15€ (novecentos e oitenta e quatro euros e quinze cêntimos). -------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 15 de novembro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita da piscina 

municipal para o ano letivo 2017/2018, aos utentes do CAT, da SCMV. ------------------------------------- 

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

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

4.6. – BEATRIZ FERREIRA GASPAR – UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA DO COLEGIO 

DE CALVÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da senhora Margarida Amaral, de 11 de setembro de 2017, solicitando a utilização 

gratuita por parte da sua filha, Beatriz Ferreira Gaspar, de uma pista para treino na piscina do 

Colégio de Calvão; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do SDJ da DEDJ (SDJ-073.2016/2017), de 16 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de isenção do pagamento da taxa de utilização por parte da nadadora Beatriz Ferreira 

Gaspar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (SDJ) = de 424,20€ (quatrocentos e vinte e quatro euros e vinte cêntimos). ------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 16 de novembro de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita de uma pista de 

treino na piscina do Colégio de Calvão durante a presente época desportiva por parte da nadadora 

Beatriz Ferreira Gaspar. ------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

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

5 – COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AFETOS AOS SERVIÇOS DE APOIO À 

FAMILIA DA ESCOLA BÁSICA DE BOA HORA - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO BOA HORA – PROPOSTA ------------------------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Informação do SE da DEDJ (0019/2017.SEDEDJ), de 10 de novembro de 2017, apresentando 

proposta de acordo de colaboração com a Associação Boa Hora; -------------------------------------- 

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

 Informação de Compromisso n.º 3389, no valor de 1.089,69 € (mil e oitenta e nove euros e sessenta 

e nove cêntimos) para o ano em curso e 3.269,07 € (três mil duzentos e sessenta e nove euros e 

sete cêntimos) para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor vereador, Prof.ª Pedro Bento, de 14 de novembro de 2017: “À reunião 

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

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

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

6 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

6.1. PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – MARIA ISABEL SIMÕES 

CALDEIRA – COVÃO DO LOBO ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Maria Isabel Simões Caldeira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 30 de outubro de 2017, a solicitar apoio para o pagamento da renda da casa; --------------------  

 Informação do Serviço de Ação Social, de 15 de novembro de 2017, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, “a atribuição de um subsidio mensal de 100€ (cem euros), 

(valor que corresponde a 50% do valor mensal da renda) durante um período de 12 (doze) meses, 

que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros).” ------------------------------------------------- 

  Informação de Compromisso n.º 3419, no valor de 200,00€ (duzentos euros) para o ano em curso 

e 1.000,00 € (mil euros) para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 16 de novembro de 2017:“À Reunião 

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

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

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros). ----------------------------------------- 

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

6.2 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – MARIA CONCEIÇÃO 

MACEDO DIAS – GAFANHA DA BOA HORA ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Conceição Macedo Dias, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 15 de novembro de 2017, a solicitar apoio para o pagamento da renda da casa; -----------------  

 Informação do Serviço de Ação Social, de 16 de novembro de 2017, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, “a atribuição de um subsidio mensal de 90€ (noventa euros), 

(valor que corresponde a 50% do valor mensal da renda) durante um período de 12 (doze) meses, 

que perfaz um apoio de 1080€ (mil e oitenta euros) no total.” ------------------------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 3420, no valor de 180,00€ (cento e oitenta euros) para o ano em 

curso e 900,00 € (novecentos euros) para exercícios futuros; ------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 16 de novembro de 2017:“À Reunião 

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

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

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1080€ (mil e oitenta euros). -------------------------------------------- 

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

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

7 - PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” (VEAJ) – NATAL 2017 – 

PROPOSTA DE NORMAS INTERNAS E CRONOGRAMA ------------------------------------------------ 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 16 de novembro de 2017, propondo “ que a Câmara Municipal 

de Vagos delibere no sentido de aprovar as propostas de Normas Internas e do Cronograma do 

Vagos em Ação Júnior – Natal 2017.”; --------------------------------------------------------------------- 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Natal 2017; --------------------- 

 Cronograma das atividades VEAJ – Natal 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 16 de novembro de 2017: “ À Reunião de 

Câmara.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas e 

Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Natal 2017. ----------------------------------------------------------- 

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

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

8 – RUA DOS NETOS – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO – CEDENCIA DE PARCELAS 

DE TERRENO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 Proposta de senhor Vice-Presidente, datada de 17 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve:   

“No desenvolvimento do processo de construção do Campo de Jogos José Maria Neto, em Ponte 

de Vagos, a Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, e a Câmara Municipal de 

Vagos, têm vindo a negociar com os proprietários dos terrenos da envolvente a cedência das 

parcelas de terreno, necessárias para a melhoria da acessibilidade viária a esse equipamento. 

Assim, numa primeira fase – anos 2010 e 2011 – foi possível executar uma rua de acesso ao 

Campo de Jogos (Rua dos Netos), com cerca de 5 metros de largura, cujo processo envolveu 

demolições, correção de estremas e construção de um muro de vedação da propriedade 

pertencente a Jorge Manuel dos Santos Neto. 

Contudo, na altura, este proprietário, além de ter cedido o terreno necessário para a rua 

(anteriormente apenas existia um caminho de acesso às propriedades), assumiu um conjunto de 

encargos inerentes à demolição de uma casa e mão-de-obra da construção do muro, no montante 

de €3.000,00, relativamente ao qual nunca foi ressarcido. 

Atualmente, o fluxo de utilizadores do Campo de Jogos está a inviabilizar a circulação dos carros, 

nos dois sentidos, em simultâneo. 

Assim, essa rua não dá resposta às atuais necessidades, pelo que urge criar condições de 

circulação automóvel e pedonal, com segurança. 

Neste contexto, propõe-se o alargamento da rua, por forma a passar a existir uma via com 6 

metros de largura, e com um passeio de 1,80 m. 

Para a prossecução desse objetivo os proprietários dos terrenos confinantes estão recetivos a 

cederem as parcelas de terreno que sejam necessárias para esse alargamento, desde que estejam 

asseguradas as condições a seguir descritas, pelo que PROPONHO à Câmara Municipal: 
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a) A aprovação do perfil da Rua dos Netos, conforme desenho em anexo; ------------------------- 

b) Aceitar a cedência gratuita de 107 m² de terreno, propriedade de Lurdes de Almeida Santos, 

conforme assinalado em A, ficando da responsabilidade da Câmara Municipal de Vagos a 

construção dos muros de vedação confinantes com a Rua dos Netos e a Rua do Desporto; ------ 

c) Aceitar a cedência gratuita de 125 m² de terreno, conforme assinalado em B, propriedade de 

Jorge Manuel dos Santos Neto, ficando da responsabilidade da Câmara Municipal de Vagos a 

construção do muro de vedação confinante com a Rua dos Netos, bem como indemnizá-lo no 

montante de €3.000,00, pelos motivos atrás descritos.” ------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 3418, no valor de 3.000,00€ (três mil euros) para o ano em curso.  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (uma) abstenção, do senhor Vereador, dr. Óscar 

Lopes Francisco, aprovar a proposta apresentada pelo senhor Vice Presidente da Câmara Municipal.  

Devem a DF e a DPP, 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

9 - 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 nº 0020/2017.SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, datada de 17 de novembro 

de 2017; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Acordo de Colaboração no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

aos Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico – Adenda ao Acordo de Colaboração para o transporte 

de refeições entre a Escola Secundária de Vagos e a Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Dr. João 

Rocha – Pai, no Ano letivo 2017/2018, aprovado em reunião ordinária de Câmara Municipal de 

17 de agosto de 2017, a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação de Solidariedade 

Social e Cultural de Santo André; --------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof.º Pedro Bento, de 17 de novembro de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao 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. -------------------------- 

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

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

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

10 – FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA ÀS INSTALAÇÕES 

ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), BAIXA 

TENSÃO NORMAL (BTN) E BAIXA TENSÃO NORMAL – ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN – IP) 

DOS MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, ANADIA, AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES DO MUNICIPIO DE AVEIRO, ESTARREJA, ILHAVO, MURTOSA, 

OLIVEIRA DO BAIRRO, OVAR, SEVER DO VOUGA, VAGOS E DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO, ENTIDADES QUE INTEGRAM O 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES – PROCEDIMENTO Nº CPI _001/2017 --- 

Presente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Relatório Final; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar ao 

concorrente classificado em 1º lugar, ou seja, EDP Comercial - Comercialização de Energia. --------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES – SANCHEQUIAS – PROC.º E07/2017 – TRIBUNAL 

DE CONTAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 15 de novembro de 2017; ------------------------------------------------------ 

 2 declarações do senhor Presidente da Câmara; ----------------------------------------------------------- 
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 1 declaração do coordenador e autor do projeto de execução; ------------------------------------------- 

 3 termos de responsabilidade do  projetista;  --------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de novembro de 2017: “ À Reunião de C.M. 

Para conhecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ELSA MARGARIDA PEREIRA SILVA – PROC.º 276/07 – CALVÃO – LICENÇA ESPECIAL 

DE ACABAMENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Serafim Jorge da Conceição Marques, de 04 de outubro de 2017, requerendo a 

emissão de licença especial para a conclusão da obra de construção de uma moradia unifamiliar 

em nome de Elsa Margarida Pereira Silva; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 25 de outubro de 2017; ----------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 25 de outubro de 2017, concluindo: “Será de proceder conforme 

proposto,… submetendo a deliberação da CM, quanto à intenção de declarar a caducidade de 

licença de construção, após audiência prévia da interessada e reconhecer o interesse na 

conclusão da obra. À consideração superior.”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de novembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a intenção de declarar a caducidade da licença de 

construção, após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á 

definitivamente operada a caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse na conclusão da 

obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas 

a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – FERNANDO MANUEL OLIVEIRA MARQUES – PROC.º 70/17 – PARADA DE CIMA – 

FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Fernando Manuel Oliveira Marques, de 25 de julho de 2017, solicitando a 

legalização e obras de alteração em moradia unifamiliar; ------------------------------------------------ 

 Informação da DGU, de 03 de outubro de 2017; ----------------------------------------------------------  

 Parecer do CDGU, de 03 de outubro de 2017, concluindo: “Concordo com a informação prestada 

…Quanto à legalização de anexos e de obras de alteração da moradia unifamiliar, será de 

submeter a deliberação da CM, nos termos do art. 102ºA do RJUE e 34º e 36ª do RMUE, não 

estando ainda em causa, deliberar sobre a autorização de utilização, uma vez que haverá lugar a 

obras. Quanto à pretensão da demolição dos arrumos e ao pedido de licenciamento da ampliação 

e alteração de anexos, não se vê inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, conforme 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de novembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização com realização de obras, 

ficando excluída a aprovação da autorização de utilização e aprovar o projeto de arquitetura da 

ampliação e alteração dos anexos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – VITOR MARIA SABINO – PROC.º 136/17 – SOZA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – 

ARTIGO MATRICIAL Nº 2629 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Odete Costa Sabino, de 04 de outubro de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 2629; -----------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPP, de 10 de novembro de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 10 de novembro de 2017: “À reunião de 

Câmara”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do 

prédio sito em Arraial, Soza, concelho de Vagos, artigo nº 2629, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – JAQUELINA FERREIRA TORCATO MONTES – PROC.º 137/17 - LOMBOMEÃO – VAGOS 

E SANTO ANTÓNIO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO MATRICIAL Nº 1407  

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

 Requerimento de Jaquelina Ferreira Torcato Montes, de 19 de setembro de 2017, solicitando 

certidão de compropriedade, referente ao artigo nº 1407; ------------------------------------------------  

 Informação do CDPP, de 09 de novembro de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 10 de novembro de 2017: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Aidos do Lombomeão, artigo nº 1407, inscrito na matriz predial rústica da freguesia 

de Vagos e Santo António. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPP, 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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e quarenta e oito 

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

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


