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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2018, de 23 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e três de agosto de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Ouca, 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 Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª 

Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião o senhor 

Diretor do Departamento de Coordenação, António Manuel Costa de Castro. -------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas, na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião dos senhores 

Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, por se 

encontrarem de férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para propor: -------------------------------------------------------------- 

 Um voto de pesar e a realização de um minuto de silêncio pelo falecimento da sr.ª D.ª Alda 

dos Santos Victor, ex-Presidente da Câmara Municipal; ------------------------------------------- 

 Que a Câmara Municipal decrete 3 dias de luto municipal; ---------------------------------------- 

 Um voto de louvor pelos serviços que a sr.ª D.ª Alda dos Santos Victor prestou ao Município 

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

As propostas foram aprovadas por unanimidade, tendo o minuto de silêncio sido realizado de 

imediato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à família. ----------------------------------------- 

Deve o Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) proceder em conformidade com o teor da presente 

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

 O senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ouca, 

Hugo Miguel Nunes Santos, que deu as boas vindas ao executivo municipal. Referiu que a 

readaptação e o novo horário destas reuniões descentralizadas é claramente mais vantajoso. 

Desejou ainda um bom trabalho. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar que remeteu, via e-mail, ao senhor Vereador, eng.º 

João Domingues uma listagem com os terrenos adquiridos pela Câmara Municipal nos últimos 3 

meses, a saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aquisição de terrenos 

Ordem de 

Pagamento 

Entidade Pagamento  

Finalidade  Obs  

N.º Contrib Nome Data Ilíquido 

1405 509002013 

Spring Work- 

Construção 

Promoção 

Imobiliaria 

Lda 

25/05    

2018 

71 000,00 € 

REQUALIFICAÇÃO 

URBANA - 

LOMBOMEÃO 

ARTIGOS N.º 3282 E 

3283 NA FREGUESIA 

DE VAGOS E SANTO 

ANTONIO 

1677 167057499 

Deolinda 

Maria da Silva 

25/06      

2018 

6 000,00 € 

REQUALIFICAÇÃO 

URBANA - ZONA 

DESPORTIVA 

ARTIGO N.º 603 FREG 

VAGOS E SANTO 

ANTONIO 

    

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para confirmar o recebimento do 

documento com a listagem dos terrenos adquiridos pela Câmara Municipal e colocar ainda três 

questões: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Transito no Centro da Vila de Vagos – Tem recebido queixas de pessoas que moram ao longo 

da EN109, especialmente do trânsito de pesados, a horas em que as pessoas ainda estão a 

dormir, para além de também não ser respeitado o limite de velocidade. Para quando o desvio 

dos veículos pesados do centro da vila? ---------------------------------------------------------------- 

 Acessos à Praia da Vagueira – Aquilo a que o senhor Presidente chama “a melhor praia do 

mundo”. O verão veio mais uma vez revelar que os acessos são insuficientes, criando-se filas 

intermináveis e que obviamente afastam as pessoas; ------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 17/2018, de 23 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

 Passadiços a norte da Praia da Vagueira – Não foram reparados como ou outros. O que 

aconteceu? O que faltou? --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------------- 

 Trânsito no Centro da Vila de Vagos – Esta situação está relacionada com a desclassificação 

da Estrada Nacional 109, sendo um dos itinerários incluídos na rede estruturante do país. Há 

muitos anos que a Câmara Municipal solicitou formalmente a desclassificação da EN109. Ao 

que parece na descentralização de competências está a questão das estradas nacionais. Vamos 

aguardar para saber em que condições é que nos querem atribuir a gestão dessa EN. Enquanto 

isto a questão dos camiões na EN109 nunca poderá deixar de estar presente. Estamos a 

trabalhar para que, na entrada sul da vila, seja incluído no projeto do Lidl uma rotunda, que 

fará com que os carros entrem no centro com uma velocidade mais reduzida. Obviamente e 

mais uma vez estamos dependentes das I.P.. Também aguardamos há vários meses pelo parecer 

desta entidade relativamente à ampliação do saneamento na 109. ----------------------------------

Vamos ver se depois da transferência de competências se arranja um quadro que seja atrativo 

para que os municípios possam de facto ficar com essa competência. Independentemente deste 

quadro estamos a procurar criar condições para diminuir o problema. Uma das coisas que já 

está a ser feita tem a ver com as empreitadas da Rua das Abelhas – ligação da Zona Industrial 

ao Lombomeão e à Estrada Florestal n.º 1 – ligação do Parque de Campismo até ao limite do 

concelho. Estas duas intervenções são importantes porque fazem parte de um projeto grande 

que é a ligação da A17 até à Zona Industrial de Vagos e a Zona Industrial da Mota, em Ílhavo.- 

 Acessos à Praia da Vagueira – Tem havido alguns problemas de trânsito que temos procurado 

resolver contratando pontualmente a GNR para estar no cruzamento dos semáforos da Gafanha 

da Boa Hora. É evidente que se tomarmos como referencia a passada quarta-feira com o 

espetáculo dos “Calema” na Praia da Vagueira, obviamente que a quantidade de pessoas que 

estavam na praia não foi escoada rapidamente. Por muito que se procurem resolver os 

problemas do acesso temos sempre o problema do atravessamento do rio que é feito por um 

sitio só. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Passadiços a norte da Praia da Vagueira, junto ao Canto da Sereia – Esta não foi uma 

intervenção da Câmara Municipal. Alertamos a ARH Centro para a derrocada dos passadiços. 

Comprometeram-se a resolver o problema antes da época balnear, mas tal não aconteceu. O 

que a Câmara Municipal fez, por razões de segurança, foi retirar os passadiços e fechar a 

passagem. A ARH deverá tratar deste assunto após a época balnear. ------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng,.º João Manuel da Cruz Domingues não satisfeito com a resposta do 

senhor Presidente relativamente à primeira questão. Pergunta se não haverá uma solução 
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alternativa uma vez que há mais de vinte anos que se fala em soluções e variantes à vila de Vagos. 

Não seria possível os transportes pesados das empresas passarem sem pagar na A17? Poderia ser 

uma alternativa? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu que já sugeriu e poderia fazê-lo novamente. ------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – ORÇAMENTO, PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 2018 – ALTERAÇÕES N.ºs 1 a 7----------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que lhe foram delegadas 

aprovou as alterações ao orçamento 2018, n.ºs 1 a 7, nos valores de 505.500,00 € (quinhentos e cinco mil 

e quinhentos euros), 152.200,00 € (cento e cinquenta e dois mil e duzentos euros), 201.500,00 € (duzentos 

e um mil e quinhentos euros), 159.800,00 € (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos euros), 325.100,00 

€ (trezentos e vinte e cinco mil e cem euros), 382.900,00 € (trezentos e oitenta e dois mil e novecentos 

euros) e 318.500,00 € (trezentos e dezoito mil e quinhentos euros), respetivamente, estando incluídas as 

alterações n.ºs 1 a 7 ao PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 2018 e as alterações n.ºs 1 a 7 ao 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018 ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 – LEI-QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS – LEI n.º 50/2018, de 16 de agosto ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; ----------------------------------------------------------------------------  
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 Comunicação da DGAL, via e-mail, de 17 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

 Comunicação da ANMP, via e-mail, de 20 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

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

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

4 - DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – MANUTENÇÃO DE REDES 

SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS  – OUTORGA DO CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Contrato de empréstimo que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------ 

«CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

“Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Despesas com redes secundárias de faixas 

de gestão de combustível ” 

ENTRE 

O ESTADO PORTUGUÊS, representado pela Diretora-Geral do Tesouro e Finanças, em 

substituição, Maria João Dias Pessoa de Araújo, de acordo com o disposto no n.º 9, do artigo 5.º, 

do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, e do Despacho Conjunto do Secretário de Estado do 

Tesouro, de 10 de agosto de 2018, e do Secretario de Estado das Autarquias Locais, de 31 de julho 

de 2018, na qualidade de mutuante, (doravante designado abreviadamente por MUTUANTE);  

E 

O MUNICÍPIO DE VAGOS, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, pessoa coletiva de 

direito público n.º 506912833, neste ato representado pelo Presidente de Câmara Municipal de 

Vagos, na qualidade de mutuário (doravante designado abreviadamente por MUNICÍPIO ou 

MUTUÁRIO); 

E 

Em conformidade com o disposto no n.º 9 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente o Contrato de Empréstimo, que se rege pelas 

seguintes cláusulas:  

Cláusula Primeira 

 (Montante do Empréstimo) 

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 129.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e do Despacho Conjunto 

do Secretário de Estado do Tesouro, de 10 de agosto de 2018, e do Secretario de Estado das 

Autarquias Locais, de 31 de julho de 2018, pelo presente contrato, nos termos e condições nele 
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previstos, o MUTUANTE concede ao MUTUÁRIO, um Empréstimo no valor de até EUR 

32.041,55 (trinta e dois mil e quarenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

Cláusula Segunda 

(Finalidade do Empréstimo) 

O empréstimo destina-se a dotar o MUNICÍPIO, de verbas destinadas a financiar despesas em que 

este tenha incorrido, com a gestão de combustível nas redes secundárias, em substituição dos 

proprietários e de outros produtores florestais que incumpram o dever decorrente dos n.º 2 e 10 a 

13 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.   

 Cláusula Terceira 

 (Modo e prazo de utilização) 

O capital mutuado será disponibilizado, no prazo de dois dias uteis após a assinatura do presente 

contrato, numa única tranche, através de transferência bancária a efetuar para a conta bancária 

indicada pelo MUNICÍPIO, a partir da conta da DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, 

criada para o efeito, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. 

(IGCP), com o IBAN PT50 0781 011201120014598 96.   

Cláusula Quarta 

(Prazos) 

O presente empréstimo tem um prazo de 5 anos, contemplando um período de carência no primeiro 

ano, contados a partir da data de disponibilização de fundos e estipulada na Cláusula Terceira do 

presente contrato.  

Cláusula Quinta 

(Juros) 

O presente empréstimo não está sujeito a juros remuneratórios. 

Cláusula Sexta  

(Reembolso)  

1. O MUTUÁRIO procederá ao reembolso do empréstimo na medida em que arrecadar a quantia 

imputada aos responsáveis pela gestão de combustível, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, após decorrido o período de carência de um ano 

estipulado na Cláusula Quarta do presente contrato. 

2. As verbas estipuladas no número anterior da presente Cláusula devem ser transferidas no último 

dia útil de cada mês, correspondentes à totalidade das verbas arrecadadas até ao final do mês 

anterior. 

3. No termo do prazo estipulado na Cláusula Quarta, e permanecendo ainda em divida qualquer 

montante cujo reembolso não tenha sido assegurado nos termos dos números anteriores da presente 

cláusula, o Município obriga-se a proceder nessa data ao pagamento da dívida. 

4. Não há lugar ao pagamento das quantias que o município não tenha arrecadado por, 

comprovadamente, não ter pelos seus próprios meios, ou com a colaboração e os meios dos serviços 

da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Instituto de Registos 
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e Notariado, conseguido proceder à identificação dos proprietários ou dos responsáveis dos 

respetivos prédios. 

5. O disposto nos números anteriores não prejudica que o Município proceda a reembolsos 

antecipados facultativos sempre que assim o entender, mediante comunicação prévia ao 

MUTUANTE. 

Cláusula Sétima 

(Modo de Pagamento) 

O pagamento a realizar pelo MUTUÁRIO, nos termos da Cláusula anterior do presente contrato 

de empréstimo, deverá ser efetuado para a conta do MUTUANTE junto do IGCP com o IBAN PT50 

0781 0112 01120012509 58.  

Cláusula Oitava 

(Garantias) 

1. Na falta de pagamento pelos responsáveis da despesa realizada pelo Município nos termos do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, o Município obriga-se à emissão de título 

executivo, conforme previsto no artigo 8.º do citado Decreto-Lei. 

2. Em caso de incumprimento do pagamento da dívida pelo Município, nos termos da Cláusula 

Sexta, são efetuadas deduções às transferências nos termos do artigo 39º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, a favor do MUTUANTE, até à concorrência do valor total 

vencido e não pago.  

Cláusula Nona 

(Compromisso) 

Até ao reembolso integral do presente empréstimo o MUTUÁRIO fica obrigado aos deveres 

estipulados nos artigos 7.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 22/2018, de 10 abril.  

Cláusula Décima 

(Comunicações) 

Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do presente 

empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efetuadas para os seguintes endereços: 

MUTUANTE: Direção-Geral do Tesouro e Finanças  

Rua da Alfândega, 5 – 1º 

1149 – 008 Lisboa 

Tel.: 218846000 

Fax: 218846200 

Email: apoiosfinanceiros@dgtf.gov.pt 

MUTUÁRIO: Município de Vagos 

Endereço postal: Rua da Saudade | 3840-420 Vagos 

Tel.: 234799600  

Fax: 234799610 

Email: geral@cm-vagos.pt 
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Cláusula Décima Primeira 

(Vigência) 

O presente contrato produz efeitos na data em que os outorgantes procedam à respetiva assinatura 

e cessará quando se verificar o pagamento integral de montante em dívida resultante do presente 

contrato. 

O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, ficando cada 

um deles na posse de um exemplar.» -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do contrato de empréstimo -- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de agosto de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 685.919,16 € (seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e dezanove euros e dezasseis 

cêntimos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar; ---------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 23 de julho a 11 de agosto de 2018 – 18 despachos.  

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 2018 -------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação do CNEDJ, de 03 de agosto de 2018, 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 de Requisição – 1957 no valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos 

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

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de Câmara.”.  

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

à Associação de Surfistas de Vagos um subsídio no valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta 

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

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 

CALVÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário de Calvão, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de agosto de 2018, requerendo isenção de 

pagamento de todas as taxas inerentes à festa anual de Calvão, em Honra de Nossa Senhora do 

Rosário, a realizar nos dias, 11, 15, 16, 17 e 18 de agosto/2018; ---------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 141,65 € (cento e quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos); ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de agosto de 2018: “Concordo com 

a informação técnica, à próxima reunião de Câmara”. -------------------------------------------------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – 

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

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 01 de agosto de 2018, requerendo a isenção de todas as taxas 

referentes à festa anual em Honra de Nossa Senhora de Fátima, no lugar da Gândara, a realizar do 

dia 17 ao dia 20 de agosto/2018; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 95,30 € (noventa e cinco euros e trinta cêntimos); --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Concordo com 

a informação técnica. À reunião de câmara, para ratificação”. ---------------------------------------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – 

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

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

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

entrada nesta Câmara Municipal em 10 de agosto de 2018, requerendo a isenção do pagamento de 

todas as taxas para realização da festa anual em Honra de Nossa Senhora do Livramento, a realizar 

em Fonte de Angeão;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 149,15 € (cento e quarenta e nove euros e quinze cêntimos); -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Concordo. À 

reunião de Câmara, para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 02 de agosto de 2018, requerendo a isenção do pagamento de todas as taxas 
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para realização da festa anual em Honra de Nossa Senhora do Pilar e Santo António do lugar de 

Lavandeira;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Valor das taxas (NAJ) = 126,50 € (cento e vinte e seis euros e cinquenta cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Concordo com 

a informação prestada. À próxima reunião de câmara, para ratificação”. ---------------------------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.5 FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 14 de agosto de 2018, requerendo a isenção do pagamento de 

todas as taxas para realização da festa do Emigrante na Ponte de Vagos, a realizar no dia 18 de 

agosto de 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 46,10 € (quarenta e seis euros e dez cêntimos); ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 17 de agosto de 2018: “Concordo com 

a informação técnica. À reunião de câmara municipal, para ratificação”. --------------------------- 

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

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS -------------------------------------------------- 

5.1 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 

CALVÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário de Calvão, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 09 de agosto de 2018, requerendo autorização 

prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artefactos pirotécnicos, para os dias 11, 

15 a 18 de agosto de 2018, para realização da festa anual em honra de Nossa Senhora do Rosário 

de Calvão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Parecer prévio, para a Utilização de Fogo de Artificio, do Comandante Operacional Municipal 

(COM), de 10 de agosto de 2018; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do 

n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas)”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Porém, atendendo 

à data solicitada para o lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize 

o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento de artifícios pirotécnicos (balonas). À próxima reunião de Câmara, para ratificar.”.  

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

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS -------------------------------------------------- 

5.2 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 01 de agosto de 2018, requerendo autorização prévia para utilização de 

fogo-de-artifício/lançamento de artefactos pirotécnicos, de 17 a 20 de agosto/2018, para realização 

da festa anual da Gândara; ------------------------------------------------------------------------------------ 

  Parecer prévio, para a Utilização de Fogo de Artificio, do COM, de 13 de agosto de 2018;  

 Informação da CNAJ, de 13 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do 

n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas)”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 13 de agosto de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Porém, atendendo 

à data solicitada para o lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize 

o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas). À reunião de Câmara, para ratificação.”. ------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, dr.ª 

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS -------------------------------------------------- 

5.3 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 2018, requerendo autorização prévia para utilização de 

fogo-de-artifício/lançamento de artefactos pirotécnicos, de 14 a 18 de agosto/2018, para realização 

da festa anual em Honra da Nossa Senhora do Livramento em Fonte de Angeão; -------------------- 

 Parecer prévio, para a Utilização de Fogo de Artificio, do COM, de 13 de agosto de 2018;  ------- 

 Informação da CNAJ, de 13 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do 

n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas)”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 13 de agosto de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Porém, atendendo 

à data solicitada para o lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize 

o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas). À reunião de câmara, para ratificação.”. ------- 

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

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS -------------------------------------------------- 

5.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Soza, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 02 de agosto de 2018, requerendo autorização prévia para utilização de fogo-de-

artifício/lançamento de artefactos pirotécnicos, de 15 a 18 de agosto/2018, para realização da festa 

anual em Honra da Nossa Senhora do Pilar e Santo António no lugar de Lavandeira; --------------- 
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  Parecer prévio, para a Utilização de Fogo de Artificio, do COM, de 10 de agosto de 2018; ------- 

 Informação da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“… considerando o parecer do COM … propõe-se que a Câmara Municipal autorize, nos termos do 

n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas)”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… informa-se que a autorização está sujeita a autorização prévia do município. Porém, atendendo 

à data solicitada para o lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas), propõe-se que autorize 

o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, para ratificação.”; ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Autorizo o 

lançamento dos artifícios pirotécnicos (balonas). À reunião de câmara, para ratificar.”. ---------- 

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

Susana Gravato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO 

ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FAMILIA NA ESCOLA 

BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO PARA O ANO LETIVO 2018/2019 – PROPOSTA --------------- 

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

 Informação n.º 0001/1819.SENEDJ, de 02 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro; -------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2018/1791: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

7 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO 

ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FAMILIA NA ESCOLA 

BÁSICA DE BOA HORA PARA O ANO LETIVO 2018/2019 – PROPOSTA ---------------------------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação n.º 0002/1819.SENEDJ, de 02 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2018/1793: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

8 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÃ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES PARA O ANO LETIVO 2018/2019 – PROPOSTA -------------------------------------------- 

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

 Informação n.º 0003/1819.SENEDJ, de 02 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro; -------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2018/1796: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

9 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE CALVÃO E ESCOLA BÁSICA 

DE QUINTÃ – PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação n.º 0004/1819.SENEDJ, de 25 de julho de 2018; ------------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2018/1797: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

10 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS 

BÁSICAS DR. JOÃO ROCHA – PAI E DE LOMBOMEÃO – PROPOSTA ------------------------------ 

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

 Informação n.º 0005/1819.SENEDJ, de 26 de julho de 2018; ------------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro; -------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2018/1798; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

A sr.ª Vereadora, Dulcinia Sereno ausentou-se da sala de reuniões pelo que as deliberações que se seguem 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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11 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E APOIO AO 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – PROPOSTA ---------------------------------------- 

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

 Informação n.º 0006/1819.SENEDJ, de 08 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro relativo à execução do Acordo de Colaboração; ---------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2018/1799: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

12 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA PARCERIA NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO – PROPOSTA --------------------- 

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

 Informação n.º 0007/1819.SENEDJ, de 03 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro da proposta apresentada; ------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2018/1800: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

A sr.ª Vereadora, Dulcinia Sereno regressou à sala de reuniões. --------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

13 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA PARCERIA NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR – PROPOSTA -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação n.º 0008/1819.SENEDJ, de 03 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

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

 Estudo de Impacto Financeiro da proposta apresentada; ------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2018/1801: -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 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 do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

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

14 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação n.º 0009/1819.SENEDJ, de 07 de agosto de 2018; ----------------------------------------- 

 Minuta de Protocolo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vagos; -------------------- 

 Apresentação/submissão de Candidatura à DGEstE-DSRC (Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares – Direção de Serviços da Região Centro), ----------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 07 de agosto de 2018: “À Reunião de 

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

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

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

Deve o SE do NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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15 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – “ESPLANADA” – PRAIA DA VAGUEIRA – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Esplanada Vagueira, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 

de julho de 2018, requerendo que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado 

«ESPLANADA», sito no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, seja alargado como segue: - 

o Dias 27, 28, 29, 30 e 31 de julho e os meses de agosto e setembro, das 02H00M às 

04H00M - época balnear; -------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 31 de julho de 2018; ------------------------------------------------------ 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 01 de agosto de 2018; ------ 

 Informação da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: -------------------------------------------- 

“Perante tudo o exposto, conclui-se que o presente pedido encontra-se corretamente instruído e 

que, considerando os pareceres da GNR e da junta de freguesia, não se vê inconveniente no 

deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para os dias 27 a 31 de julho, 

bem como para o mês de agosto e setembro de 2018, das 02h00 às 04h00 da manhã. No entanto 

deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento aos 

pressupostos do parecer da GNR.”; ------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 10 de agosto de 2018, concluindo: ------------------------------------------------ 

“…propõe-se que defira a pretensão da requerente, e remeta para a próxima reunião de câmara, 

para ratificação… .”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 13 de agosto de 2018: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À reunião de câmara, para ratificação”. ---------- 

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

Susana Gravato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05/2017 – RECEÇÃO PROVISÓRIA --- 

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

 Informação da Fiscalização da obra, de 13 de agosto de 2018, remetendo Auto de Receção 

Provisória; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Receção Provisória, de 20 de julho de 2018; ---------------------------------------------------- 
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 Informação do CDPOP, de 16 de agosto de 2018: «Junto se anexa o Auto de Receção Provisória 

da empreitada «Sinalização Horizontal de Vias». Deve o dono de obra aprovar, se assim o 

entender, a receção da empreitada.» ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vice-Presidente, de 16 de agosto de 2018: «À reunião de Câmara». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção provisória. -------- 

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

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

2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS – PROC.º E05/2017 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da Fiscalização da obra, de 13 de agosto de 2018, remetendo a Conta Final da 

Empreitada; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Conta da Empreitada, de 24 de julho de 2018; ------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 16 de agosto de 2018: «Deve o dono de obra aprovar/homologar a 

conta final da empreitada em questão, se assim o entender, a receção da empreitada.» ----------- 

 Despacho do sr. Vice-Presidente, de 16 de agosto de 2018: «À reunião de Câmara». -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade homologar a Conta Final da Empreitada. --------- 

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

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

3 – INFRAESTRUTURAS DA PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2.ª FASE 

– PROC.º E15/2017 – ADJUDICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 16 de agosto de 2018, propondo: “a adjudicação ao 

concorrente classificado em 1º lugar, ou seja, Manuel Francisco de Almeida, S.A., pelo montante 

de 2.149.623,15 € (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três euros e 

quinze cêntimos) ”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso n.º 2018/1802, no valor de 32.746,74 € (trinta e dois mil setecentos 

e quarenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) para o ano em curso, 1.613.474.47 € (um 
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milhão seiscentos e treze mil quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos) para 

o ano de 2019 e 632.379,33 € (seiscentos e trinta e dois mil trezentos e setenta e nove euros e trinta 

e três cêntimos) para o ano de 2020. --------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 16 de agosto de 2018: “À DGF para 

cabimentação e posterior envio à reunião da Câmara.» ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra “Infraestururas da Parcela B do 

Parque Empresarial de Soza – 2.ª fase”, ao concorrente Manuel Francisco de Almeida, S.A., pelo valor 

de 2.149.623,15 € (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três euros e quinze 

cêntimos), conforme relatório final do júri do procedimento. -------------------------------------------------- 

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

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

4 - «BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1» – PROC.º E14/17 – CONTRATO DE 

EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA – MINUTA – APROVAÇÃO --------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de «Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1», a 

outorgar entre o Município de Vagos e a empresa SOCITOP, Unipessoal, Ld.ª, no valor de 

252.436,84 € (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de agosto de 2018: «À  Reunião de CM. » ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato escrito de 

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

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

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

5 - «EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV» – PROC.º E16/17 – 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA – MINUTA – APROVAÇÃO ---------------- 

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

 Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de «Eixo para a competitividade – Entrada Sul da 

ZIV», a outorgar entre o Município de Vagos e a empresa SOCITOP, Unipessoal, Ld.ª, no valor 
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de 284.963,52 € (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e sessenta e três euros e cinquenta e 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de agosto de 2018: «À  Reunião de CM. » ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato escrito de 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ----------------------------------------------------------------------- 

1.1 PAULO GUILHERME MARTINS – PROC.º 181/18 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS – ARTIGOS 3264 e 3266 DA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimentos de Paulo Guilherme Martins, advogado, de 20 de julho e de 7 de agosto, ambos de 

2018, solicitando certidão de compropriedade, referente aos artigos 3264 e 3266 inscritos na matriz 

predial rustica da freguesia de Vagos e Santo António; --------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 17 de agosto de 2018, concluindo: “não se vê inconveniente nas 

compropriedades requeridas”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de agosto de 2018: “Emitam-se as 

Certidões. À reunião de Câmara para ratificar.» --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Vice-Presidente, 

autorizando a constituição das compropriedades dos seguintes prédios: ------------------------------------ 

 Prédio sito nos Sargidos, na freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo 3264;------------------------------------------------------------- 

 Prédio sito nos Sargidos, na freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo 3266;------------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 17/2018, de 23 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

23 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ouca para colocar algumas questões: ---------------- 

 Delegação de Competências – Para quando a assinatura do contrato?  

 Quando será feito o pagamento da 2.ª tranche? 

 Saneamento em Rio Tinto – Para quando o inicio? Será só na Rua Principal ou será alargado 

para outras ruas, como é o desejo de todos?  

 Limpeza de caminhos rurais – Gostaria de deixar um elogio ao trabalho de parceria entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Já muitos caminhos foram limpos, mas ainda temos 

muitos mais para limpar. Já existe previsão para a continuidade deste trabalho?  

 Requalificação do Largo da Capela em Carregosa – Qual o ponto de situação?  

 Parque da Fonte – Em que ponto se encontra?  

 Iluminação do Parque junto à Junta de Freguesia – Qual o ponto de situação desse projeto? ----- 

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

 O senhor Eliano Nunes Freire, residente em Ouca para dizer ao senhor Presidente que tem 

propriedades que não têm caminho de acesso. Pergunta para onde vai o dinheiro que pagam os 

lavradores de impostos? Relembra ao senhor Presidente que Vagos é um Concelho agrícola e que 

os agricultores estão a ser esquecidos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vítor Figueiredo, de Vagos para referir: -------------------------------------------------------- 

 Após ouvir atentamente as justificações do senhor Presidente relativamente ao trânsito na 

EN109, gostaria de acrescentar que esta estrada passa exatamente no meio de Ílhavo, e por lá 

não se verificam os problemas que afetam Vagos. Porquê? 

 Rotura de água na Rua Padre Vicente Maria da Rocha – É já a terceira rotura este mês. Sabe que 

foram feitos testes nesta rua. Pergunta se pode ter acesso aos resultados ou se são públicos?  

 Agendamento de reunião – Após se ter dirigido à Câmara Municipal para consultar um processo 

de loteamento, e em virtude da consulta lhe ter suscitado algumas dúvidas, solicitou o 

agendamento de uma reunião com um técnico para esclarecimentos. Ficou muito surpreendido 

pelo facto de lhe ter sido dito que essa reunião só poderia ser para meados do mês seguinte. 

Considera esta situação surreal. Sabe que isto não se verifica em concelhos vizinhos. ------------ 

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

 O senhor Vítor Almeida, residente em Rio Tinto para perguntar: -------------------------------------- 

 Saneamento em Rio Tinto – Sabe que a obra está a iniciar. Pergunta se iniciará ainda antes do 

inverno? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Perguntar ao senhor Presidente se sabe quanto é que dá o diesel por dia de lucro? 

 Dizer que não há dinheiro é uma ilusão. Há sim. O Governo fez um investimento no SIRESP de 

860 milhões! Para quê? Para nada. 

 Estamos cheios de monopólios. Basta olhar para a Proteção Civil. ----------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------------- 

 Delegação de Competências – O contrato será assinado já na próxima semana. Os pagamentos 

dependem muito das disponibilidades financeiras, mas seguindo o espirito de colaboração entre 

todos procuraremos ser o mais céleres possível. 

 Caminhos Rurais – O caminho de acesso às propriedades do senhor Eliano já foi requalificado 

várias vezes. Este caminho todos os anos sofre um grande desgaste porque não tem escoamento 

de águas. A verba que resulta do pagamento do IMI em relação aos prédios rústicos, vai para as 

juntas de freguesias. Claro que não chega para arranjar os caminhos rurais.  

 Saneamento em Rio Tinto e Tabuaço – Existem duas empreitadas. Uma parte está associada à 

empreitada do PAR16, definição da obra da AdRA de Ervedal e Rio Tinto. As duas intervenções 

vão drenar para a estação de tratamento de Ponte de Vagos. A indicação que tem é que o arranque 

da obra será já em meados do mês de setembro, sendo uma intervenção global, quase a 100%.  

 Requalificação do Largo da Capela da Carregosa – Houve necessidade de se fazerem alguns 

acertos, estando neste momento as especialidades a seguir a tramitação normal.  

 Parque da Fonte - Esta intervenção tem um caracter mais profundo. A Câmara Municipal tem 

que ter todos os meios dedicados durante algum tempo. É uma intervenção que, depois de 

iniciada, não deve ser interrompida. 

 Iluminação do Parque junto à Junta de Freguesia – Foi feito um projeto integral. Estamos a tentar 

que a EDP concretize uma parte do investimento. ------------------------------------------------------- 

 As questões colocadas pelo senhor Eliano já foram respondidas. Resta acrescentar que temos 

algumas ajudas aos agricultores, nomeadamente o Protocolo com a AGIM, de apoio aos 

agricultores. O emparcelamento de terras. A criação de parcelas de cultivo para culturas 

intensivas. Temos a perfeita consciência que somos um concelho agrícola e que temos de olhar 

para as questões da agricultura com atenção e carinho. ------------------------------------------------- 

 EN 109 – Ílhavo – A desclassificação da EN109 no concelho de Ílhavo é um processo antigo que 

teve retorno financeiro. A Câmara Municipal de Ílhavo pode fazer as circulares porque teve apoio 

financeiro que foi negociado para desclassificar a EN109. Nós tivemos uma obra adjudicada que 

foi inviabilizada à altura pelo ICNF. Nós não podemos receber a EN109 tal como ela está porque 

passa a ser um encargo financeiro muito elevado.  

 Rua Padre Vicente Maria da Rocha – Os dados não são públicos. Nem são do conhecimento da 

Câmara Municipal. Se foram feitos pela AdRA, foi a nosso pedido. Estamos em fase de 
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conclusão do projeto da Requalificação desta rua, pelo que pedimos quer à AdRA quer á EDP, 

quer à PT para prepararem uma intervenção nas infraestruturas antes de proceder à 

requalificação. Provavelmente andam a fazer esse estudo. 

 Agendamento de reunião para consulta de loteamento – A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé 

informou que o atendimento é feito pela Chefe de Divisão de Urbanismo, sendo que a mesma 

esteve ausente por motivo de férias, o que pode ter condicionado o agendamento das reuniões. - 

 O senhor Presidente da Câmara referiu ainda que concorda com o dito pelo senhor Alírio de 

Matos relativamente aos impostos excessivos sobre o combustível. Este governo impos um 

imposto extraordinário sobre os combustíveis. O CDS e o PSD levaram uma proposta à 

Assembleia da República para acabar com esse imposto extraordinário, e o PS, BE e PCP 

votaram contra. O imposto mantem-se.  

 Sobre a questão da Proteção Civil e do senhor eng.º Miguel Sá, o senhor Presidente quer mais 

uma vez deixar claro, que o dito pelo senhor Alírio não corresponde à verdade. O senhor eng.º 

Miguel Sá é desde 2009/2010 Comandante Operacional Municipal. O cargo foi renovado há dois 

ou três anos agora com o nome de Coordenador da Proteção Civil. Já era enquanto Comandante 

dos Bombeiros Voluntários de Vagos e agora continua a ser. ----------------------------------------- 

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

 A senhora Maria Fernanda Oliveira, residente em Ouca, para deixar uma nota sobre a questão 

colocada pelo senhor Eliano. Considera que o senhor não tem razão no que diz. O caminho de 

acesso às suas propriedades foi cortado pela A17. Esse caminho deveria ser reconstruído pelo 

Estado e não foi. Foi reconstruído pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia. -------------- 

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

 O senhor Manuel Augusto Domingues, residente em Vagos, para tecer algumas considerações 

sobre o ordenamento do território e o urbanismo do concelho de Vagos. ------------------------------ 

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

 Relativamente ao desvio do trânsito da EN 109, o senhor Presidente da Câmara Municipal 

acrescentou que Vagos precisa é da circular que temos vindo a falar. Temos projeto. Já foram 

feitas algumas partes dessa intervenção. O que se procura é desviar o trânsito da EN109, pelo 

menos o que vai em direção à Zona Industrial de Vagos. É uma obra com um custo que ultrapassa 

os dois milhões de euros. Os investimentos estruturantes são realizados em função do que 

entendemos ser prioritário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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 Coordenação, que a redigi, tendo a reunião terminado às vinte e 

uma horas e trinta e um minutos. ------------------------------------------------------------------------------------ 


