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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 19/2018, de 20 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte de setembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e vinte minutos, no edifício sede da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, 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, 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, Paula Cristina Teixeira Sarabando 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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 do senhor Vereador, 

eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, por motivos profissionais. ----------------------------------------------- 

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

senhor Vereador, dr. 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 Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Silvério de Jesus Rua, que agradeceu a 

presença do executivo e deu as boas vindas. -------------------------------------------------------- 

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

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

 Fazer um ponto de situação sobre uma obra importante que já está a decorrer na 

freguesia. A obra de “Beneficiação da EM 598 - Rines- Sanchequias” que começou 

há cerca de um mês. Está a decorrer dentro dos timings previstos. Tem um prazo 
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de execução de dois anos. Será uma obra feita por fases e com uma equipa de 

fiscalização contratada para estar em permanência em obra; -------------------------- 

 Dar nota que saiu um aviso para a requalificação de infraestruturas que arderam 

nos incêndios de 15 e 16 de outubro passado. Este aviso estará aberto até 31 de 

dezembro deste ano. Iremos candidatar entre outras coisas que viermos a detetar 

que são necessárias, a reconstrução da sede dos escuteiros de Ponte de Vagos. A 

Câmara Municipal já atribuiu um subsídio no valor de 40 mil euros para darem 

início às obras, mas de acordo com valores estimados esta reconstrução será 

superior a 350 mil euros; -------------------------------------------------------------------- 

 Dar ainda nota pública da entrada ao serviço de duas médicas que estão no posto 

médico de Ponte de Vagos. Neste momento estão ainda num período experimental, 

mas após este período uma delas será colocada no posto médico de Covão do Lobo 

conforme já estava combinado. ------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco para: --------------------------------------------- 

 Felicitar todos os presentes pela sua presença em Ponte de Vagos e manifestar o 

seu contentamento pela entrada das duas médicas nos serviços; ---------------------- 

 Referir que achava que quando houvesse estas reuniões descentralizadas, o 

executivo trouxesse uns brindes para a freguesia, neste caso para a freguesia de 

Ponte de Vagos e Santa Catarina, mas salvaguardando algumas coisas, aquilo que 

nos trazem é muito pouquinho. Obviamente não são estas reuniões que servem para 

distribuir o que quer que seja. O planeamento e trabalho devem ser feitos ao longo 

do ano. Mas era positivo e interessante numa estratégia futura aquando da visita do 

executivo a uma freguesia, trazer algo mais simbólico que viesse permitir melhoria 

na qualidade de vida das pessoas; --------------------------------------------------------- 

 Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias – Estacionamentos – Com o 

desenvolver da obra os cidadãos/comerciantes estão a perceber que irão ficar sem 

estacionamentos, nomeadamente no centro de Ponte de Vagos por força da pista 

clicável. Pergunta se a Câmara Municipal já tem pensada essa alteração, que vem 

mexer com a bolsa de estacionamento no centro de Ponte de Vagos, que já é pouca 

e vai ficar diminuída; ------------------------------------------------------------------------ 

 Largo da Festa – Este é um cartão-de-visita da freguesia. Encontra-se por alcatroar. 

Poderia fazer-se mais do que se tem feito. Existe alguma ideia para a resolução 

desta situação? -------------------------------------------------------------------------------- 

 Sinalética em Santa Catarina – A definição onde começa e acaba Santa Catarina 

está mal executada. Convinha dentro do espaço geográfico de Santa Catarina, 

sinalizar os limites da freguesia no sentido das pessoas terem a noção de quando 

estão a entrar ou sair da freguesia; -------------------------------------------------------- 
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 Ocupação de terreno em Santa Catarina por particular – Foi alertado para a 

existência de um terreno que julga ser da Câmara e que estará a ser ocupado com 

máquinas e outras coisas. Seria conveniente a Câmara fazer uma melhor 

sinalização do que é terreno público; ----------------------------------------------------- 

 Armazéns Municipais – Pretendia saber se existe alguma reclamação por parte dos 

funcionários ou não? Se a transferência para os novos armazéns foi feita de forma 

adequada. Basicamente saber se os funcionários estão satisfeitos? ------------------- 

 Orçamento Participativo – Não avança nem recua. Se o orçamento participativo na 

altura da opção foi para não sair do papel, não faz sentido. ---------------------------- 

 Início do ano letivo – O início das aulas correu bem, correu mal? ------------------- 

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

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

 Em relação à questão dos médicos nem o mérito nem o demérito são nossos. O 

mérito foi a pressão positiva que exercemos sobre as entidades, manifestando a 

nossa vontade e preocupação. -------------------------------------------------------------- 

 Nunca pensamos estas reuniões descentralizadas como um exercício de 

propaganda politica. Se fizéssemos isso teríamos a oposição a dizer que estávamos 

a utilizar as reuniões para propaganda politica. ------------------------------------------ 

 Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias – O processo foi colocado a 

discussão pública, para que as pessoas pudessem dar os seus contributos. Todos os 

partidos políticos entenderam que o desenvolvimento da ciclovia naquele troço era 

importante. Sabemos que a colocação da mesma teria algumas implicações, 

nomeadamente a perda de alguns lugares de estacionamento. ------------------------ 

 Temos que procurar resolver algumas bolsas de estacionamento colocando mais 

enfoque no centro do comércio de Ponte de Vagos. A alternativa é o espaço do 

Largo da Festa que constituirá uma bolsa de estacionamento para os negócios que 

estão no centro. ------------------------------------------------------------------------------  

Já foi solicitado ao senhor Presidente de Junta para que reúna com os comerciantes 

e faça um levantamento do que são as suas opiniões, as suas preocupações, para 

que em fase de obra se façam esses pequenos ajustes. ---------------------------------- 

 Largo da Festa/Orçamento Participativo – Em relação ao orçamento participativo 

existem dois projetos que já estão em avançado estado de execução. Este teve 

algumas questões técnicas que tiveram que ser revistas. Não queríamos deixar cair 

o projeto. A ideia é dar uma oportunidade a este projeto pelo que estamos a estudar 

as opções técnicas que possam permitir que o mesmo avance. ------------------------ 

 Sinalética em Santa Catarina – Estamos numa única freguesia. Serão dadas 

indicações à Junta de Freguesia para verificar a situação. ----------------------------- 
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 Ocupação de terreno em Santa Catarina por particular – A situação será verificada. 

Pensa que só parte do terreno será da Câmara Municipal. ----------------------------- 

 Armazéns Municipais – A mudança correu muito bem. Após a mudança fizeram-

se alguns acertos. Considera que os funcionários estão em melhores condições. 

Fica desde já convidado a visitar as instalações. ---------------------------------------- 

 Início do ano letivo – Correu extraordinariamente bem, tendo em conta aquilo que 

foi o enquadramento no início do ano letivo. Relembra que tínhamos, como é 

público, alguns problemas com a Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos. Participou na abertura do ano letivo da escola e 

ficou muito satisfeito, embora ainda subsistam diversos problemas naquela escola.  

Em relação ao Agrupamento de Escolas de Vagos, no global correu bem. Pese 

embora tivesse sido lançado atempadamente o concurso das auxiliares de ação 

educativa, a empresa que ficou classificada em primeiro lugar, desistiu, o que nos 

veio complicar os timings. Em relação ao Colégio de Calvão, tendo em conta o 

cenário que nos era apresentado no início do ano, foi extraordinário o que 

conseguimos todos. Destacando especialmente o trabalho feito pelo senhor 

Vereador, prof. Pedro Bento na montagem de todo este azulejo complicado que é 

o início do ano letivo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, prof. Pedro Bento, teceu ainda algumas considerações sobre o início do 

ano letivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco perguntou ainda: ------------------------------- 

 A empresa que desistiu no concurso das auxiliares de ação educativa é a mesma do ano 

passado? -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Existem umas obras a decorrer na freguesia de Ponte de Vagos, na zona da Rua de 

Carvalhais. As obras arrastam-se desde antes das eleições autárquicas. Pergunta se não 

seria possível acelerar estas obras, porque não se vê fim à vista? -------------------------- 

 Requalificação da Zona Industrial de Vagos – Da última vez que colocou esta questão, 

foi referido que existiam alguns problemas com a drenagem de águas. Esse problema 

já foi ultrapassado? -------------------------------------------------------------------------------- 

 Reforçar que solicitou em tempos o documento sobre todas as transferências para as 

instituições do concelho de Vagos durante o último ano. Continua a aguardar pelo 

mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Sobre o concurso das auxiliares está agendado nesta reunião um ponto sobre este 

assunto, pelo que poderemos discuti-lo de seguida. ------------------------------------------ 
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 Sobre as obras – Perdemos nos últimos anos à volta de 30 pessoas, por reformas ou 

outras situações. As atividades são muitas e não é fácil fazer a gestão dos trabalhadores. 

Temos, na Câmara Municipal, um conjunto de trabalhadores que é do melhor, mas de 

facto não se consegue estar em todo lado. ----------------------------------------------------- 

 Requalificação da ZIV – Esse problema já foi resolvido. Estamos em condições de no 

mês de outubro se tudo corre bem, lançar o procedimento. --------------------------------- 

 Será dada nota do pedido ao senhor Chefe da Divisão Financeira. ------------------------ 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VAGOS – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Presente proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Vagos, 

de 17 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 

“Considerando: 

1. Que o Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Vagos, na sua redação atual, 

prevê na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º - Observadores, que um representante de cada grupo 

ou agrupamento de Escuteiros, ou equivalentes, com sede no Município, tenha assento no 

referido Conselho Municipal; 

2. Que o n.º 1 do referido artigo 5.º determina que os observadores com assento no Conselho 

Municipal de Juventude não têm direito de voto nas reuniões do Conselho; 

3. Que o Conselho Municipal de Juventude de Vagos, na sua reunião ordinária do dia seis de 

junho de 2018, votou e aprovou a proposta de revogação da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º 

do Regulamento do Conselho Municipal, de forma a que os representantes de cada grupo ou 
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agrupamento de Escuteiros, ou equivalentes, com sede no Município, deixem de ter assento 

no referido Conselho Municipal com o estatuto de Observadores; 

4. Assim, os referidos representantes dos agrupamentos de escuteiros ou equivalentes, 

poderiam passar a ter assento no Conselho Municipal de Juventude de Vagos como membros 

com direito de voto, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º do 

supramencionado regulamento. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de submeter à próxima 

Assembleia Municipal de Vagos a revogação da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 

do Conselho Municipal de Juventude de Vagos, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual.”; --------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 17 de setembro de 2018:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta de alteração ao Regulamento 

do Conselho Municipal de Juventude de Vagos, à Assembleia Municipal para apreciação e 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – INSTALAÇÃO “ESPAÇO EMPRESA” – MINUTA DE PROTOCOLO – APROVAÇÃO ------- 

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

 Proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de setembro de 2018, que a seguir se 

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

“Propõe-se a celebração de um protocolo com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e 

Inovação, I.P., a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e com a AICEP 

PORTUGAL GLOBAL - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E, 

para a criação do Espaço Empresa que, previsivelmente ficará a funcionar num espaço do 

edifício onde funciona o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos. 

O projeto “Espaço Empresa” constitui uma iniciativa do IAPMEI, em parceria com a AMA e a 

AICEP, com a qual se visa desenvolver um novo modelo de atendimento empresarial centrado 

nos interesses e necessidades do empresário, concentrando as respostas às empresas num ponto 
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único de contacto, com o objetivo de minimizar o esforço dos empresários no acesso à informação 

e na interação com a administração pública central e local. 

O conceito consiste num balcão único de atendimento integrado, dedicado às empresas e 

destinado aos empresários que desejem aceder a serviços e obter informações inerentes ao 

exercício de uma atividade económica e ao ciclo de vida da sua empresa assente num modelo de 

atendimento multicanal: presencial, digital, digital assistido e telefónico. 

O Espaço Empresa dispõe de um catálogo de serviços dedicado às empresas, que permite aos 

empresários e investidores obter num único local informação sobre fundos comunitários, linhas 

de crédito, incentivos fiscais, licenciamento e outras questões relacionadas com os seus negócios, 

bem como outras valências de cariz administrativo, como, por exemplo, a obtenção da certidão 

permanente de registos. 

Pela sua missão e considerando que será um importante promotor da economia local, assumiu-

se como óbvia a decisão de instalar o Espaço Empresa no Município de Vagos, sendo o 

atendimento assegurado por trabalhadores do Município devidamente formados para prestar 

informações de apoio à decisão aos empresários, bem como garantir o acesso mediado às 

plataformas eletrónicas das agências protocoladas. 

Considera-se que a celebração deste protocolo é mais um passo importante para o Município 

garantir a sua incumbência de apoiar o empreendedorismo e a criação e manutenção de empresas 

no Concelho de Vagos. 

Trata-se ainda da continuação do trabalho que tem vindo a ser feito de modernização 

administrativa e da aproximação dos serviços aos cidadãos, uma vez que vem estreitar as relações 

entre os empresários e as entidades centrais e locais com competência para proceder aos vários 

licenciamentos, desburocratizando processos e promovendo uma comunicação mais célere e 

eficaz entre todos os envolvidos.”; --------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo entre a IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., AMA – 

Agência para a Modernização Administrativa, I.P, AICEP PORTUGAL GLOBAL – Agência para 

o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E e o Município de Vagos, que a seguir se 

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

“PROTOCOLO  

[ANTEPROJETO DE MINUTA TIPO] 

ENTRE: 

- IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., com sede em ……., com o NIPC 

……………., neste ato representada por…., adiante designado por “IAPMEI” 

- AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P., com sede em ……., com o NIPC 

……………., neste ato representada por…, adiante designado por “AMA” 
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- AICEP PORTUGAL GLOBAL - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 

E.P.E, com sede em ……., com o NIPC…, neste ato representada por…, adiante designada por 

“AICEP” 

na qualidade  de Primeiras Outorgantes e adiante designadas por “entidades promotoras”,  

e 

2.MUNICÍPIO DE…., com sede em…, pessoa coletiva de direito público n.º (……), neste ato 

representado por ……, na qualidade de 2.º outorgante e de ora em diante referido como 

“Município”, 

CONSIDERANDO QUE: 

A - O IAPMEI tem por missão, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266/2012, de 28 de 

dezembro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 82/2014, de 20 de maio, promover a 

competitividade e o crescimento empresarial, visando o reforço da inovação, do 

empreendedorismo e do investimento empresarial, competindo-lhe, em particular, assegurar a 

presença regional e a prestação de proximidade dos serviços aos investidores e às empresas,    

B - Cabe à AMA, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 43/2012, de 23 de fevereiro, “gerir e desenvolver redes de Lojas para os cidadãos e empresas, 

em sistema de balcões multisserviços, integrados e especializados, articulando com outros canais 

de distribuição” e “promover a modernização da prestação e distribuição de serviços públicos 

orientados para a satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas”; 

C – Compete à AICEP, nos termos dos respetivos estatutos aprovados em anexo ao Decreto-Lei 

n.º 229/2012, de 26 de outubro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 219/2015, de 8 

de outubro, o desenvolvimento e a execução de políticas estruturantes e de apoio à 

internacionalização da economia portuguesa, incluindo o acolhimento de investimento 

estrangeiro e o apoio à internacionalização de empresas portuguesas, independentemente da sua 

dimensão e natureza jurídica, em cooperação com outros organismos públicos com 

responsabilidades ao nível do desenvolvimento e capacitação empresarial, nomeadamente o 

IAPMEI; 

D – O projeto “Espaço Empresa” constitui uma iniciativa do IAPMEI, em parceria com a AMA 

e a AICEP, com a qual se visa desenvolver um novo modelo de atendimento empresarial centrado 

nos interesses e necessidades do empresário, concentrando as respostas às empresas num ponto 

único de contacto, com o objetivo de minimizar o esforço dos empresários  no acesso à informação 

e na interação com a administração pública central e local. 

E – Este novo modelo de atendimento assenta na criação de uma rede nacional de apoio às 

empresas – a rede “Espaço Empresa”, com serviços disponibilizados quer através do canal 

presencial, numa lógica de proximidade e de atendimento personalizado, quer através dos canais 

online e telefónico, que permita o acompanhamento do empresário ao longo do ciclo de vida do 
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seu investimento. A rede “Espaço Empresa” será apoiada, em back-office, por uma rede pontos 

focais nas várias entidades da Administração Pública relevantes para a atividade empresarial, 

tendo em vista melhorar a qualidade e a rapidez da resposta aos empresários.  

F – O desenvolvimento da rede presencial “Espaço Empresa” deve ser realizado em parceria 

com os municípios,  tendo em vista assegurar uma maior capilaridade da rede, bem como explorar 

sinergias com estruturas de apoio ao investimento já hoje existentes em muitas câmaras 

municipais,  as  quais beneficiarão assim quer  do reforço de  competências em matéria de acesso 

mediado a serviços eletrónicos,  quer, em back-office, da  rede da entidades da administração 

central criada para o apoio ao “Espaço Empresa”. 

G- Os Espaços Empresa apresentam assim indubitável interesse municipal pelos benefícios que 

podem trazer em termos de desburocratização e poupança de tempo útil às empresas sedeadas no 

município ou que aí se pretendam instalar, constituindo por isso, uma forma de potenciar o 

desenvolvimento económico e social do respetivo concelho; 

H- Constitui competência municipal, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a colaboração do município no apoio a projetos de interesse 

municipal em parceria com a administração central; 

I - A Câmara Municipal … .deliberou, na sua reunião realizada em (….), estabelecer o presente 

protocolo cujas cláusulas seguem em baixo; 

TERMOS EM QUE as duas Partes outorgantes acordaram celebrar o presente Protocolo, o qual 

terá por objeto a instalação de uma estrutura de prestação de serviços de atendimento às 

empresas, no concelho da ….., designada  “Espaço Empresa” do qual os Considerandos supra 

fazem parte integrante e que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª  

(Âmbito e objeto) 

O presente Protocolo tem por objeto definir as regras para a instalação e funcionamento do 

“Espaço Empresa” no concelho de ……, em local identificado no Anexo I ao presente Protocolo. 

Cláusula 2.ª  

(Serviços a prestar) 

1. Os serviços da administração central disponibilizados no “Espaço Empresa” são, na 

presente data, os constantes do Anexo II ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante. 

2. A lista constante do Anexo II é atualizada pelas Entidades Promotoras sempre que for 

caso disso, devendo ser dado conhecimento ao Município. 

3. Os serviços do Município prestados no “Espaço Empresa” constam da lista constante 

do Anexo III, devendo as respetivas atualizações ser comunicadas às Entidades Promotoras.   

Cláusula 3.ª  

(Obrigações das Entidades Promotoras) 
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As Entidades Promotoras obrigam-se a: 

a) Definir os procedimentos de atendimento e gestão das reclamações no “Espaço 

Empresa”; 

b) Coordenar a instalação do “Espaço Empresa” nos locais indicados para o 

efeito pelo Município, assegurando o cumprimento dos requisitos definidos no 

Anexo IV; 

c) Instalar o software adequado para o funcionamento do “Espaço Empresa”; 

d) Definir, em articulação com as entidades fornecedoras dos serviços, a lista 

dos serviços a disponibilizar no “Espaço Empresa”; 

e) Realizar as ações de formação – inicial e contínua – aos atendedores do 

“Espaço Empresa”, no domínio dos serviços da administração central aí 

disponibilizados; 

f) Prestar todo o apoio técnico e funcional necessário à prestação dos serviços de 

atendimento digital assistido, nomeadamente através da disponibilização e 

gestão de serviços de back-office (funcional) e de help-desk (técnico) 

adequados; 

g) Definir o programa de avaliação da qualidade do atendimento e proceder às 

atividades necessárias para a sua monitorização; 

h) Agregar e disponibilizar, sob a forma de dados abertos, as estatísticas e 

indicadores de atividade relevantes. 

Cláusula 4.ª  

(Obrigações do Município) 

O Município obriga-se a: 

a) Disponibilizar locais adequados para a instalação do “Espaço Empresa” e a 

realizar e custear as obras de adaptação necessárias para que seja possível a 

instalação e o adequado funcionamento do “Espaço Empresa”, de acordo com 

os requisitos definidos no Anexo IV;  

b) Adquirir e instalar o mobiliário, o hardware e demais equipamentos 

necessários ao funcionamento do “Espaço Empresa”, conforme os requisitos 

constantes no Anexo IV; 

c) Gerir, em articulação e de acordo com os procedimentos definidos pelas 

primeiras outorgantes, o “Espaço Empresa” instalado no Município e assumir 

os encargos daí decorrentes, designadamente em relação à disponibilização de 

consumíveis e material de economato, consumíveis informáticos, segurança e 

limpeza dos locais, bem como o fornecimento de água, eletricidade, gás e 

comunicações de dados e de voz no  “Espaço Empresa”; 
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d) Disponibilizar recursos humanos adequados para desempenhar as funções de 

atendimento no “Espaço Empresa”, após receção de formação e credenciação 

adequadas pelas Entidades Promotoras; 

e) Divulgar a existência do “Espaço Empresa” no seu concelho, no site do 

município; 

f) Obter o consentimento expresso e informado dos cidadãos que utilizem os 

serviços de atendimento digital assistido que careçam de autenticação de 

utilizadores, de acordo com os procedimentos definidos pelas Entidades 

Promotoras; 

g) Manter afixada e atualizada a lista dos serviços públicos prestados no “Espaço 

Empresa”, bem como o respetivo horário de funcionamento; 

h) Garantir o apoio de Help Desk em estreita colaboração com o Service Desk 

disponibilizado pelas Entidades Promotoras; 

i) Disponibilizar os dados da operação. 

Cláusula 5.ª  

(Prerrogativas das Entidades Promotoras) 

As Entidades Promotoras gozam das seguintes prerrogativas: 

a) Avaliar a atividade realizada no “Espaço Empresa”, devendo obter para o 

efeito a mais ampla colaboração do município; 

b) Emitir recomendações e definir as normas de qualidade dos serviços de 

atendimento no “Espaço Empresa”; 

c) Aprovar e divulgar os procedimentos de atendimento a realizar no “Espaço 

Empresa”; 

d) Promover e avaliar regularmente da qualidade do atendimento no “Espaço 

Empresa”. 

Cláusula 6.ª  

(Prerrogativas do Município) 

O Município goza das seguintes prerrogativas:  

a) Prestar no “Espaço Empresa”, além dos serviços previstos no presente 

Protocolo, outros serviços que sejam da sua responsabilidade relevantes para 

a atividade empresarial; 

b) Selecionar os trabalhadores que irão prestar o atendimento presencial (digital 

assistido ou informativo), após formação e credenciação pelas primeiras 

outorgantes; 

c) Definir o horário de atendimento do “Espaço Empresa”, o qual consta do 

Anexo I ao presente Protocolo. 
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Cláusula 7.ª  

(Formação) 

1. A formação inicial e contínua dos atendedores municipais no “Espaço Empresa” é 

prestada pelas Entidades Promotoras, conforme previsto na alínea e) da Cláusula 3.ª. 

2. O Município é responsável pelos eventuais encargos com a deslocação dos formandos 

até ao local onde seja ministrada a formação e garante as condições necessárias para a 

componente da formação que recorra ao e-learning. 

Cláusula 8.ª  

(Manutenção)  

Compete ao Município suportar os encargos com a segurança, a limpeza e a manutenção do local 

de instalação do “Espaço Empresa”, nomeadamente os relativos a eletricidade, água, e 

comunicações de dados e de voz, água e gás, nos termos da alínea c) da Cláusula 4.ª. 

Cláusula 9.ª  

(Responsáveis das Partes pela execução do Protocolo e notificações) 

1. Os responsáveis pela execução do presente Protocolo constam no Anexo V. 

2. Os avisos, notificações ou outros documentos a enviar ou entregar entre as Partes são 

enviados por correio eletrónico com recibo de leitura para os endereços institucionais de 

correio eletrónico das Partes, e ainda para os endereços de quem as Partes designam como 

responsável pela execução do presente Protocolo.  

3. Qualquer alteração das informações relativas ao domicílio ou à sede contratual indicadas 

no Protocolo deve ser comunicada à outra Parte.  

Cláusula 10.ª  

(Divulgação do Protocolo) 

A divulgação do presente Protocolo e a emissão de comunicados e outras comunicações, bem 

como a realização de eventos públicos relativos à celebração do presente Protocolo e à sua 

execução, são objeto de prévia articulação entre as Partes outorgantes, sem prejuízo do 

cumprimento, por cada uma das Partes, das obrigações legais e contratuais que a esse respeito 

impendam sobre cada uma delas. 

Cláusula 11.ª  

(ALTERAÇÕES E ACORDOS COMPLEMENTARES AO PROTOCOLO) 

1. O Anexo I pode ser alterado entre as Partes outorgantes através de simples acordo, 

designadamente através de envio de proposta e receção de declaração de aceitação por parte 

dos representantes das Partes com poderes bastantes para as vincular.  

2. Os Anexos II, III e V são atualizados respetivamente pelas Entidades Promotoras e pelo 

Município, nos termos previstos nas Cláusulas 2.ª. e 9.ª. 

3. Todas as demais alterações ou aditamentos ao presente Protocolo obedecem à forma 

observada no presente Protocolo. 
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Cláusula 12.ª  

(Resolução do Protocolo) 

1. Qualquer das Partes outorgantes pode resolver o presente Protocolo em caso de 

incumprimento grave ou reiterado das obrigações assumidas pela outra Parte, nos termos 

dos números seguintes. 

2. A Parte que pretenda exercer o direito de resolução previsto no número anterior, deverá 

comunicar tal pretensão à Parte faltosa, por carta registada com aviso de receção, e com 

invocação dos respetivos fundamentos, conferindo-lhe um prazo razoável, nunca inferior a 

30 (trinta) dias para pôr termo à situação de incumprimento ou de cumprimento defeituoso. 

3. Caso a Parte faltosa não venha a pôr termo à situação de incumprimento no prazo que para 

o efeito lhe tenha sido concedido nos termos do número anterior, a outra Parte poderá 

resolver o Protocolo, por carta registada com aviso de receção, operando a resolução os 

seus efeitos na data de receção, pela Parte faltosa, desta comunicação. 

Cláusula 13.ª  

(Conciliação) 

Sempre que surja um diferendo entre as Partes outorgantes no âmbito do presente Protocolo, 

procurar-se-á resolvê-lo mediante negociação de boa-fé, com vista à sua conciliação. 

Cláusula 14.ª  

(Anexos e outras partes integrantes do acordo) 

Fazem parte integrante do presente contrato, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Local de instalação do “Espaço Empresa” e respetivo horário de 

atendimento; 

b) Anexo II – Lista de serviços da administração central a prestar no “Espaço Empresa”; 

c) Anexo III - Lista de serviços do município a prestar no “Espaço Empresa”; 

d) Anexo IV – Requisitos Técnicos para instalação dos “Espaços Empresa”; 

e) Anexo V – Contactos Institucionais. 

Cláusula 15.ª  

(Vigência) 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e terá a duração de dois 

anos, renovando-se automaticamente por sucessivos períodos de um ano. 

2. As Partes podem opor-se à renovação com a antecedência mínima de três meses face ao 

termo do acordo ou ao de qualquer uma das suas renovações 

Feito aos (…) dias do mês de (…) de …….. em dois exemplares. 

[ Assinaturas]”; --------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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 Anexos ao Protocolo, que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte 

integrante da presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo e autorizar o 

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

Deve o NMAeAC, 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 19 de setembro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 497.301,02 € (quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e um euros e dois cêntimos). --- 

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 03 a 14 de setembro de 2018 

- 06 despachos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU) - Nada a registar. ----------------------------------------------------------- 

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 

DESPORTIVA DE MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA HORA – XIV 

PASSEIO ÀS AREIAS 2018 ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 14 de setembro de 2018, propondo a atribuição de apoio 

logístico e técnico e de um subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros);  
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 Número de requisição 2141 no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); ------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de setembro de 2018:“À Reunião 

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

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

à ADMAGBH um subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros). ------------------------- 

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

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

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

3.2. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – VIII BTT SOSENSE -------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 14 de setembro de 2018, propondo a atribuição de apoio 

logístico e técnico e de um subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros); ------------- 

 Número de requisição 2140 no valor de 500,00 € (quinhentos euros); ---------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de setembro de 2018:“À Reunião 

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

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

à ADC Sosense um subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros). --------------------------------------- 

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

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

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

3.3. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – COLÉGIO DE 

CALVÃO – FESTIVAL DE MINI VOLEIBOL 2018 – 2.ª EDIÇÃO ------------------------------ 

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

 Informação do CNEDJ, de 14 de setembro de 2018, propondo a atribuição de apoio 

logístico e técnico para o evento; ----------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de setembro de 2018:“À Reunião 

de Câmara”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento Festival 

de Mini Voleibol 2018 – 2ª Edição. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.4. AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS DO CONCELHO DE VAGOS -------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 14 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------- 

“Considerando: 

1. Os requerimentos apresentados pelos Agrupamentos de Escuteiros sediados no 

Concelho de Vagos solicitando a atribuição de subsídio para as suas atividades 

regulares e as respetivas informações do Núcleo Administrativo e Jurídico 

relativamente à instrução dos mesmos, nomeadamente:  

a. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 822 (Vagos), 

datado de 31 de janeiro de 2018, com data de entrada nesta Câmara Municipal 

a 5 de fevereiro de 2018 e com informação técnica n.º 43/MMD/2018 de 13 de 

março de 2018; 

b. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 826 (Fonte de 

Angeão), datado de 27 de março de 2018, com data de entrada nesta Câmara 

Municipal a 29 de março de 2018 e com informação técnica n.º 71/MMD/2018 

de 26 de abril de 2018; 

c. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 851 (Ponte de 

Vagos), datado de 25 de maio de 2018, com data de entrada nesta Câmara 

Municipal a 1 de junho de 2018 e com informação técnica n.º 110/MMD/2018 

de 14 de junho de 2018; 

d. Requerimento do Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 850 (Calvão), 

datado de 13 de junho de 2018, com igual data de entrada nesta Câmara 

Municipal e com informação técnica n.º 163/MMD/2018 de 17 de julho de 2018; 
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2. Que as informações técnicas mencionadas no número anterior concluem, para 

todos os requerimentos, que estes se encontram devidamente instruídos, pelo que 

“deve a Câmara Municipal, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e 

humanitárias de Vagos, definir o valor do subsídio a atribuir” aos 4 Agrupamentos 

de Escuteiros do Concelho; 

3. Que para o apuramento do valor a atribuir a cada Agrupamento, foi estabelecido 

um valor fixo de apoio e ainda um valor unitário por cada escuteiro, de acordo com 

a tabela seguinte: 

 

Critérios Apoio 

fixo 

Apoio Variável 

Total 

Agrupamentos Nº elementos Valor Unitário Subtotal 

Agrupamento 

822 Vagos 

500,00€ 108 15,00€ 1.620,00€ 2.120,00€ 

Agrupamento 

826 Fonte de 

Angeão 

500,00€ 74 15,00€ 1.110,00€ 1.610,00€ 

Agrupamento 

851 Ponte de 

Vagos 

500,00€ 121 15,00€ 1.815,00€ 2.315,00€ 

Agrupamento 

850Calvão 

500,00€ 61 15,00€ 915,00€ 1.415,00€ 

 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir aos 

Agrupamentos de Escuteiros os seguintes montantes: 
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i. Agrupamento de Escuteiros 822 – Vagos: 2.120,00€; 

ii. Agrupamento de Escuteiros 826 – Fonte de Angeão: 1.610,00€; 

iii. Agrupamento de Escuteiros 851 – Ponte de Vagos: 2.315,00€; 

iv. Agrupamento de Escuteiros 850 – Calvão: 1.415,00€;”; ------------------------- 

 Número de requisição 2151 no valor de 7.460,00 € (sete mil e quatrocentos e sessenta 

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

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de setembro de 2018:“À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir: -------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 822 – Vagos, um subsídio no valor de 2.120,00 € (dois mil 

cento e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 826 – Fonte de Angeão, um subsídio no valor de 1.610,00 € 

(mil seiscentos e dez euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 851 – Ponte de Vagos, um subsídio no valor de 2.315,00 € 

(dois mil trezentos e quinze euros). ----------------------------------------------------------------------- 

 Ao Agrupamento de Escuteiros 850 – Calvão, um subsídio no valor de 1.415,00 € (mil 

quatrocentos e quinze euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

4.1 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DE LURDES E BEATO NUNO – 

LOMBOMEÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora de Lurdes e Beato Nuno, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 de agosto de 2018, requerendo isenção 

de pagamento de todas as taxas, para a realização da festa anual da Nª Srª de Lurdes e 

Beato Nuno, no lugar de Lombomeão; ----------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 129,50 € (cento e vinte e nove euros e cinquenta cêntimos); ---- 
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 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 06 de setembro 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 -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE VIGIA 

E VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores de Vigia e 

Vergas, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 07 de setembro de 2018, 

requerendo isenção das taxas para a realização da festa anual em honra de Nossa Senhora 

das Dores, a realizar no lugar de Vigia entre os dias 14 e 18 de setembro de 2018; ------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 194,50 € (cento e noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2018: “Deferido. À 

Reunião de CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

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

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

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

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

5.1 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DE LURDES E BEATO NUNO – 

LOMBOMEÃO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora de Lurdes e Beato Nuno, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 de agosto de 2018, requerendo 

autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de artefactos 
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pirotécnicos, para os dias 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2018, para realização da festa 

anual em honra de Nossa Senhora de Lurdes e Beato Nuno; --------------------------------- 

  Parecer do Técnico Florestal, de 05 de setembro de 2018; ----------------------------------- 

 Informação do NAJ, de 05 de setembro de 2018, concluindo: -------------------------------- 

“Por tudo o exposto, e considerando o parecer do eng.º Pedro Santos, 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 artefactos pirotécnicos 

(balonas, baterias e candelas), no terreno localizado junto à Dunameão – Associação 

Recreativa e Cultural do Lombomeão …”; ------------------------------------------------------ 

 Parecer da CNAJ, de 05 de setembro de 2018, concluindo: ----------------------------------- 

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

atendendo à data solicitada para o lançamento dos artefactos pirotécnicos, 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 06 de setembro de 2018: 

“Autorizo o lançamento de artefactos pirotécnicos (balonas, baterias e candelas). 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 -------------------------------------------------- 

5.2 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE VIGIA 

E VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores de Vigia e 

Vergas, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 07 de setembro de 2018, 

requerendo autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício/lançamento de 
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artefactos pirotécnicos, para os dias 14, 15, 16, 17 e 18 de setembro de 2018, para 

realização da festa anual em honra de Nossa Senhora das Dores na Vigia; ----------------- 

 Parecer prévio para a Utilização de Fogo de Artificio do COM, de 12 de setembro de 

2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do NAJ, de 12 de setembro de 2018, concluindo: -------------------------------- 

“Por tudo o exposto, e 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 artefactos pirotécnicos (balonas, 

baterias e candelas), no terreno particular, localizado junto ao Largo da Feira, no lugar 

da Vigia, Freguesia de Santo André de Vagos.”; ----------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 12 de setembro de 2018, concluindo: ----------------------------------- 

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

Porém, atendendo à data solicitada para o lançamento dos artefactos pirotécnicos, 

propõe-se que autorize o presente pedido e remeta para a próxima reunião de câmara, 

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

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de setembro de 2018: “Deferido. À 

Reunião de CM para ratificação.”. --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

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

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

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

6 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTES N.ºS 97 E 98 – DORMAK, LDA – DIREITO 

DE PREFERÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Email do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2018, dirigido ao Cartório de 

Vagos, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------  

“Eu, João Paulo de Sousa Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal de Vagos, declaro 

pelo presente despacho para os devidos efeitos, que a Câmara Municipal de Vagos não exercerá 
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o direito de preferência previsto no artigo 9º do Regulamento de Aquisição de Lotes da Zona 

Industrial de Vagos, na transmissão dos lotes 97 e 98 para a firma Dormak, Lda.”; ---------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 13 de setembro de 2018: “Para ratificação 

em reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2018/2019 – CONCURSO PÚBLICO – ADJUDICAÇÃO – RATIFICAÇÃO  

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

 2.º Relatório Final, de 17 de setembro de 2018, propondo a adjudicação ao concorrente KNOW 

HOW – Soc. Ensino de Línguas e A.S., Unipessoal Ldª, pelo montante de 180.950,00 € (cento e 

oitenta mil, novecentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; -------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 17 de setembro de 2018, que a seguir se 

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

“Adjudique-se. À reunião de Câmara para ratificação.”; ----------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato, respeitante à Aquisição de Prestação de Serviços de Auxiliares de Ação 

Educativa para o ano letivo 2018/2019; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, de 17 de setembro de 2018, que a seguir se 

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

“Concordo c/ a minuta do contrato. À reunião de Câmara Municipal para ratificação”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – VAGOS METAL FEST 2018 – REPORT COMMUNICATION PERFORMANCE ---------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Report Communication Performance Vagos Metal Fest 2018; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de setembro de 2018: “À Reunião de CM para 

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

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

– PROC.º E15/2017 – MINUTA DO CONTRATO – APROVAÇÃO ---------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato Escrito da Empreitada de “Infraestruturas da Parcela B do Parque 

Empresarial de Soza – 2.ª Fase”, a outorgar entre o Município de Vagos e a empresa Manuel 

Francisco de Almeida, SA, no valor de 2.149.623,15 € (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, 

seiscentos e vinte e três euros e quinze cêntimos); -------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 07 de setembro de 2018: “Deve a presente minuta do contrato ser 

remetida ao órgão competente para aprovação” --------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de setembro de 2018: “À Reunião de C.M.”; -- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À AV. DR. LÚCIO VIDAL – FASE I – 

PROC.º E08/2016 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ----------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 14 de junho de 2018; ----------------------------------------------------- 

 Informação da Fiscalização, de 19 de julho de 2018; ---------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPOP, de 19 de julho de 2018: “Junto se anexa a Conta Final da empreitada relativa 

à “Requalificação do Espaço Adjacente à Av. Dr. Lúcio Vidal – Fase I”. Deve o Dono de Obra 

aprovar/homologar a Conta Final.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de setembro de 2018: “ À Reunião 

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

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 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – PROC.º E14/2017 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------------------ 

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

 Informação do CDPOP, de 07 de setembro de 2018, propondo a designação da Fiscalização e da 

Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra: ------------------------------------------ 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2018:“À D.P.O.P. Concordo. 

Proceda-se em conformidade”. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, devendo a 

mesma ser dada a conhecer aos interessados. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA ISABEL CRUZ BARRETO – PROC.º 51/18 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

ALINHAMENTO DE MURO – ÓNUS DE RENÚNCIA ------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Maria Isabel Cruz Barreto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

05 de julho de 2018, juntando elementos ao processo 51/18; -------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 27 de julho de 2018, concluindo: ------------------------------------------- 

“… 

3. … tendo em conta alguns pontos da exposição da requerente nomeadamente a questão dos 

alinhamentos já existentes e não se prevendo para breve uma intervenção para o alargamento da 

via, deixo à consideração superior a aceitação da proposta do requerente, considerando que 

deveria ser salvaguardada a questão do futuro alinhamento do muro a 4m da via podendo, se 

assim for entendido, recorrer-se ao registo de um ónus de renúncia.”; ------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 27 de agosto de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada … Quanto ao alinhamento do muro de vedação, conforme 

é mencionado no ponto 3. da informação de 27/7/18 … face à exposição apresentada pela 

requerente e não se prevendo para breve, intervenção para alargamento da via, deixa-se à 

consideração superior a aceitação da proposta da requerente. Contudo, deverá ser 

salvaguardada a questão do futuro alinhamento do muro de vedação a 4 m ao eixo da via, 

recorrendo ao registo de ónus de renúncia, se assim for entendido superiormente. Será de 

submeter o processo a deliberação da CM.  

Caso recaia decisão favorável, não se verá inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura 

na condição referida ….”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de setembro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a manutenção do muro de vedação, 

devendo a requerente, no prazo de (30 dias), registar na Conservatória do Registo Predial, ónus de 

renúncia e apresentar o documento comprovativo nesta Câmara Municipal. ----------------------------- 

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

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

2 – ISOLINA BRITO SILVA – PROC.º 63/18 – SOZA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

LEGALIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Isolina Brito Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de 

agosto de 2018, juntando elementos ao processo 63/18; ------------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 10 de setembro de 2018, concluindo: “entende-se que o presente processo 

reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara Municipal, por 

forma a que a mesma decida simultaneamente sobre a legalização das obras realizadas e a 

utilização do edifício.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação da CDU, de 12 de setembro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“… concordo com a informação … . Nos termos do n.º 2 do artigo 34.º do RMUE, será de submeter 

o processo para deliberação da CM quanto à legalização das obras e utilização pretendida. … À 

consideração superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de setembro de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, considerando: ------------------------------------------------------------------------------- 

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação do NFM, de 10 de setembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 12 de setembro de 2018; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de 

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Presidente de Junta da Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina para: ------- 

 Referir que tem todo o interesse em que a obra da estrada de Rines-Sanchequias 

inicie e termine bem. Agradece que o alertem para qualquer situação que possa 

surgir. O estacionamento em Ponte de Vagos sempre foi assim, não é só por causa 

das obras. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Recolha de lixo em Ponte de Vagos – Pergunta qual o ponto de situação para o 

Concelho? A empresa que trata desta situação está a fazer um mau trabalho. ------ 

 Sinalética da freguesia – Tem noção que a sinalética está bem e que as localidades 

estão identificadas. --------------------------------------------------------------------------- 

 Obras em Carvalhais – Estas obras realmente já decorrem há algum tempo. Nesta 

altura estão cinco trabalhadores em obra o que já é bom. ------------------------------ 

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

 O senhor Cláudio Curto para: -------------------------------------------------------------------------  

 Informar que não existe sinalética entre Rio Tinto e Mesas porque existe uma 

divergência nos limites da freguesia com Ouca. Não se colocou sinalética para 

evitar atritos. ---------------------------------------------------------------------------------  

Entre Ponte de Vagos e Santa Catarina, aquando da construção do pontão, a 

empresa arrancou os sinais e não voltou a colocá-los. --------------------------------- 

 Sobre a ocupação de terreno em Santa Catarina por um particular – Irá falar com o 

proprietário no sentido de retirar de lá os carros. ---------------------------------------- 

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

 A senhora Adélia Leitão coproprietária da Farmácia Santos para: ------------------------------ 

 Referir que é com alguma preocupação que aguarda pela chegada das obras à zona 

dos estabelecimentos comerciais. Já falou com algumas pessoas sobre o projeto 

mas uns dizem uma coisa, outros dizem outra. ------------------------------------------ 

Sobre a ciclovia. Vai passar mesmo em frente à saída dos estabelecimentos? ------ 

A retirada de estacionamentos vai ser prejudicial para todos. As pessoas que 

trabalham na zona estacionam os seus carros todo o dia ocupando 

permanentemente os estacionamentos, o que não deveria acontecer. Deveriam ser 

colocados limites de tempo de estacionamento de modo a evitar abusos. ----------- 

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

 O senhor Júlio Marques, comerciante, para manifestar que a sua preocupação sobre a 

ciclovia, que será feita na faixa de rodagem paralela à via de trânsito mas que na zona do 

centro será feita por dentro do passeio. Vai fazer com que se percam ali estacionamentos. - 

Considera que se a ciclovia se mantivesse em linha reta seria muito melhor. ----------------- 

Poderá o pavimento na zona de comércio ser outro e de execução mais célere, tendo em 

conta que os estabelecimentos não podem fechar? ------------------------------------------------- 

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

 A senhora Rosa Silva para perguntar se os estacionamentos vão ser mesmo retirados? ----- 

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

 O senhor José Castelhano, residente em Ponte de Vagos para referir: -------------------------- 

o Recolha de lixo – No lugar do Vale não tem razão de queixa relativamente à recolha 

de lixo e à limpeza dos contentores; ------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 19/2018, de 20 de setembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

28 

o Estacionamentos - É solidário com os comerciantes. Mas acha que existe contra 

informação. As pessoas não têm o perfeito conhecimento do projeto que está a ser 

feito; -------------------------------------------------------------------------------------------  

o Largo da Festa - É um defensor daquele local e acha que tornar todo aquele espaço 

em estacionamento não será aquilo que o povo de Ponte de Vagos quererá. -------- 

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

 O senhor Vereador, prof. Pedro Bento para recalcar ainda que relativamente ao Largo da 

Festa, de facto o projeto não é só estacionamentos, também tem outros fins. Deve-se retirar 

o lado positivo destas situações. Estacionar um pouco mais longe, não faz mal, até é 

saudável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o Referir novamente que estamos a ser governados por monopólios, AdRA, EDP; - 

o Perguntar porque tem de pagar uma fatura de água quando não usa água pública?  

o Voltar a perguntar para que é que serve a Proteção Civil? Já fez parte da Proteção 

Civil quando era bombeiro. A Proteção Civil era entre o Presidente da Câmara a 

GNR e os bombeiros. O senhor que era comandante dos Bombeiros agora já não o 

é. Agora está na Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para responder de forma genérica às questões e 

considerações colocadas: ------------------------------------------------------------------------------  

o Resíduos sólidos – Temos contrato com a empresa Luságua em conjunto com 

Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha. Esta empresa também tem contrato em 

Águeda e Estarreja. Mesmo os contratos não sendo iguais, lá também não estão a 

cumprir. A questão dos resíduos sólidos é problemática e delicada em vários 

concelhos. É evidente que tem de ser feita alguma coisa. Em breve será tomada 

uma posição em conjunto, uma vez que o concurso foi realizado pelos três 

Municípios a atitude a tomar será entre os três. ----------------------------------------- 

o Estacionamentos no centro de Ponte de Vagos – Subscreve na integra o que foi dito 

pela senhora Adélia Leitão. A questão do estacionamento por limite de tempo não 

é consensual com a polícia, que é a entidade que fiscaliza, uma vez que não temos 

polícia municipal. A única solução, tirando esta, é o estacionamento pago. 

Colocando estacionamento limitado a polícia não consegue ter forma de certificar 

que as pessoas não estão lá mais do que o tempo limite. Estamos sempre em tempo 

de resolver esta situação, mas tem que ser uma solução que possa impedir que as 

pessoas estacionem ali o dia todo. Criando uma bolsa de estacionamento no Largo 

da Festa, todos os problemas que estão a ser aqui colocados, serão facilmente 

resolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fica a garantia que o problema será resolvido da melhor maneira. ------------------- 

o Ciclovia – Julga que o que se pretende criar em frente aos negócios, não são lugares 

de estacionamento, estes serão na parte de trás. Em relação à questão do pavimento 

a resposta é não. Houve um concurso público e nesta fase já não se podem escolher 

materiais. Contudo a empresa está obrigada, e por isso foi contratada uma 

fiscalização permanente, a garantir o acesso aos estabelecimentos e aos edifícios a 

todo tempo. Obviamente tem que existir bom senso por parte de todos de modo a 

minimizar o impacto negativo da obra. --------------------------------------------------- 

o Respondendo à senhora Rosa Silva, os estacionamentos serão menos mas ficarão 

alguns. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

o Em resposta às questões do senhor Alírio de Matos sobre: ---------------------------- 

 AdRA – A Câmara Municipal em tempos tomou a decisão, por 

unanimidade, de aderir às Águas da Região de Aveiro. Fizeram 

importantes investimentos no concelho. Implicou a subida da tarifa, que 

sabemos tem custos para os munícipes. Esperamos que esses custos sejam 

compensados com investimento para o concelho; ---------------------------- 

 EDP – O monopólio só existe na sua cabeça. Hoje qualquer pessoa pode 

ter em casa eletricidade fornecida por outras companhias; ------------------ 

 A questão da Proteção Civil e do senhor eng.º Miguel Sá. Pela terceira 

vez refere que o dito pelo senhor Alírio não corresponde à verdade, 

tornando-se até muito inconveniente nessa sua insistência. O senhor 

Comandante é desde 2009 – 2010 nomeado Comandante Operacional 

Municipal, cargo renovado há dois ou três anos agora com o nome de 

Coordenador da Proteção Civil e já o era enquanto Comandante dos 

Bombeiros. Há pouco tempo entendeu sair porque a direção já não podia 

renovar a nomeação dele como Comandante dos Bombeiros, portanto não 

saiu para vir para a Câmara. ----------------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às vinte horas e trinta 

e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


