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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2018, de 22 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e catorze minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Soza, 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 eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, 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 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu a receção. De imediato concedeu a 

palavra ao senhor Presidente de Junta da Freguesia de Soza, Nelson dos Santos Cheganças. 

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

 O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Soza deu as boas vindas a todos os presentes 

desejando ainda que a reunião seja proveitosa para a freguesia. --------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para dar nota relativamente ao investimento do PES que é 

estratégico não só para a freguesia de Soza, mas sobretudo para o concelho. Todos os 

proprietários que tem disponibilizado os terrenos, de forma a serem adquiridos pela Mais 

Vagos, merecem da parte da Câmara Municipal um profundo agradecimento. O próximo 

investimento será feito pela empresa Avantis Bike, que brevemente se irá instalar no PES. 

Existem outros investidores e assim que as obras iniciarem teremos muitos e bons 

investimentos na freguesia de Soza e no concelho de Vagos para criar riqueza e postos de 

trabalho para dinamizar a nossa economia. --------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar algumas questões:  
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o Projeto dos Armazéns Municipais – Qual o estado do concurso público? ---------- 

o Estrada do Ribeiro – Conhecida como estrada do Boco – Tendo sido requalificada 

no mandato passado apresenta grande parte do pavimento rachado. Que medidas 

pretende tomar a Câmara Municipal para resolver esta situação? --------------------- 

o Empresa de trabalho temporário – Auxiliares de ação educativa – O problema dos 

salários em atraso persiste. A Câmara Municipal está a par desta situação? -------- 

o Deposição de paletes de tijolos na rua que vai para a escola. Considera que 

deveriam ser tomadas medidas sobre esta questão. ------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu às questões colocadas: ---------------- 

o Projeto dos Armazéns Municipais – O projeto está concluído. O procedimento foi 

lançado. Não foi feita a adjudicação. Está espelhado no orçamento que já foi 

aprovado em sede de reunião de câmara, que não é uma prioridade. Neste momento 

a Câmara Municipal tem outras prioridades. Os funcionários estão satisfeitos com 

as condições atuais. -------------------------------------------------------------------------- 

o Rua do Ribeiro – Houve uma série de abatimentos nesta estrada. A garantia ainda 

está do nosso lado. O empreiteiro não tem respondido às necessidades de reparação 

daquela via, pelo que terá de ser acionada a garantia para fazer algumas 

intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------  

o Empresa de trabalho temporário – Durante o dia de hoje foi recebido o 

comprovativo de transferência dos vencimentos para as auxiliares. Também já 

houve uma conversa com o responsável pela empresa no sentido de recalcar a 

situação, de modo a evitar estes constrangimentos. Foi solicitado às auxiliares que 

seja transmitido à Câmara Municipal qualquer situação de atrasos. ------------------ 

No próximo ano terá que ser estudado com antecedência um modelo diferente para 

resolver e evitar esta questão. -------------------------------------------------------------- 

o Deposição de paletes de tijolos – A Junta de Freguesia irá tratar do assunto. ------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 17, 18, 19 e 20, de 23 de agosto, 06 e 20 de setembro e 04 de outubro 

de 2018, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os 
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membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. -------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, não votou as propostas das atas n.ºs 17 e 19 de 

23 de agosto e 20 de setembro de 2018, respetivamente, pois não esteve presente nas reuniões.-------------- 

O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, também por não estar presente na reunião, não 

votou a proposta da ata n.º 17/2018, de 23 de agosto.---------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou a proposta de 

ata n.º 19/2018, de 20 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

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

em dinheiro de 448.090,30 € (quatrocentos e quarenta e oito mil, noventa euros e trinta 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 22 de outubro a 09 de 

novembro de 2018 - 09 despachos. ------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 14 de outubro a 10 de novembro de 2018 - 28 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – TRAJES PARA 

O GRUPO FOLCLÓRICO INFANTIL ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 31 de outubro de 2018, solicitando “apoio para aquisição dos trajes para 

o grupo folclórico infantil resultante da parceria deste Grupo com a EB da Quintã/AEV”; ------- 

 Informação do NAJ, de 06 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Pedido de subsídio 

1. O Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, doravante denominado por Grupo 

Folclórico, pretende que lhe seja atribuído um subsídio no valor de €1.000,00, para a 

aquisição de trajes para os grupos das crianças das escolas EB1 da Quinta e da C+S de 

Vagos, conforme já solicitado em 11/06/2018; 

2. Com efeito, o Grupo Folclórico solicitou, em 11/06/2018, a atribuição de um subsídio 

ordinário no valor de €14.000,00, para apoiar a execução financeira do Plano de 

Atividades proposto para 2018, e dois subsídios extraordinários, um no valor de 

€7.500,00, para financiar as despesas inerentes à realização do Festival do Moliceiro, 

que se realizou em 29/07/2018, e outro no valor de €1.000,00, para financiar a aquisição 

dos referidos trajes; 

3. No seguimento desse pedido, e tendo em consideração a informação técnica prestada 

sobre o assunto, que se anexa, a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 

05/07/2018, deliberou atribuir ao Grupo Folclórico um subsídio no valor de €3.750,00 

destinado a apoiar as atividades regulares constantes do Plano de Atividades, e um 

subsídio no valor de €7.500,00, destinado ao Festival do Moliceiro (cfr. Ata n.º 14/2018, 

de 05/07/2018, em anexo). 

Por tudo o exposto, e salvo melhor opinião, não se vê inconveniente no deferimento da 

pretensão.  

Assim, nos termos do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, 

deve a Câmara Municipal, definir o valor do subsídio a atribuir a Grupo Folclórico de 

Santo António de Vagos, bem como o respetivo plano de pagamentos.”; ------------------ 

 Parecer do CDCAJ, de 09 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Concordo com a informação técnica. À consideração da Sra Vereadora Dulcínia Sereno.”; ---- 

 Número de requisição 2570, no valor de 1.000,00 € (mil euros); --------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de novembro de 2018:“Remeter à 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Folclórico de Santo António de 

Vagos, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros), para a aquisição de trajes para os grupos das 

crianças das escolas EB1 da Quinta e da C+S de Vagos. ------------------------------------------------------- 

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 S. MARTINHO 2013 E SENHORA DAS 

VIRTUDES E MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2014 – FESTA ANUAL EM HONRA DE S. 

MARTINHO – OUCA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Martinho 2013 e Senhora das 

Virtudes e Mártir S. Sebastião 2014, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

26 de outubro de 2018, requerendo “isenção do pagamento das taxas referentes ao 

pedido das festas de S. Martinho em Ouca”; ---------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 64,70 € (sessenta e quatro euros e setenta cêntimos); ------------ 

 Parecer da CNAJ, de 08 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. 

Assim, e em conformidade com a informação infra, proponho que remeta o pedido de 

isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 e no 

n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, para 

efeitos do disposto no artigo 27.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

do Município de Vagos. À consideração superior.”; ------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 08 de novembro de 2018: 

“Deferido, conforme e nos termos da informação técnica. 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. ---------------------------------- 

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

4.2 UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 

DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, de 25 de outubro de 2018, 

requerendo “redução de taxas para a frequência das aulas de hidroginástica, a realizar 

nas piscinas municipais, até ao limite de trinta alunos inscritos…. ”; ---------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 16 de novembro de 2018, concluindo: “Face ao exposto, 

propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar em 50% o 

pagamento da taxa mensal referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes do Núcleo 

Empresarial de Vagos – valência Universidade Sénior de Vagos, num valor anual 

máximo previsto de 1.902,00 € (mil, novecentos e dois euros).”; ---------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de novembro de 2018: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar em 50% o pagamento da taxa mensal 

referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes do Núcleo Empresarial de Vagos – valência Universidade 

Sénior de Vagos, num valor anual máximo previsto de 1.902,00 € (mil novecentos e dois euros). ------ 

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

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

5 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO – FUNDO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS --------- 

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

 Informação (INF.0022.1819.SENEDJ), de 16 de novembro de 2018, propondo: “Que se aprove a 

criação de um fundo para despesas pontuais dos estabelecimentos de educação pré-escolar e das 

escolas do 1º ciclo do ensino básico, constituído através da atribuição de uma dotação de 6,00 € 

por aluno, sendo previstos um total de 1079 alunos, o que perfaz um valor total de € 6 474,00 

(seis mil, quatrocentos e setenta e quatro euros).”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer de concordância do CNEDJ, de 16 de novembro de 2018; ------------------------------------- 
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 Número de requisição 2572, no valor de 647,40 € (seiscentos e quarenta e sete euros e quarenta 

cêntimos), para o ano em curso e 5.826,60 € (cinco mil, oitocentos e vinte e seis euros e sessenta 

cêntimos), para exercícios futuros; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 19 de novembro de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o fundo referido na informação supra, 

até ao montante de 6.474,00 € (seis mil, quatrocentos e setenta e quatro euros). -------------------------- 

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

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

6 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – APOIOS ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação (INF.0023.1819.SENEDJ), de 19 de novembro de 2018, propondo: -------------------- 

“Que a Câmara Municipal delibere: 

1. No âmbito das medidas de ação social escolar do Município de Vagos, destinadas a 

alunos da Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico se apliquem as 

disposições do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de Julho, na sua redação 

em vigor e aplicável possibilitando a candidatura a apoios de ação social escolar de 

alunos pertencentes a agregados familiares que se encontram em Portugal sem que 

possuam título válido para a entrada, permanência ou residência em território nacional 

e que se encontrem matriculados em estabelecimentos de educação e ensino do concelho; 

2. Todas as candidaturas para apoios de ação social escolar apresentadas sejam 

analisadas e sujeitas a um relatório do Serviço de Ação Social que indique da 

necessidade de atribuição do apoio, devendo este relatório ser apresentado à Câmara 

Municipal para deliberação quanto ao mesmo.”; ---------------------------------------------- 

 Parecer de concordância do CNEDJ, de 19 de novembro de 2018; ------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 19 de novembro de 2018: “À Reunião de 

Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e no âmbito das medidas de ação social escolar do 

Município de Vagos, destinadas a alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico 

aplicar as disposições do artigo 12.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, na sua redação em 

vigor e aplicável possibilitando a candidatura a apoios de ação social escolar de alunos pertencentes 

a agregados familiares que se encontram em Portugal sem que possuam título válido para a entrada, 

permanência ou residência em território nacional e que se encontrem matriculados em 

estabelecimentos de educação e ensino do concelho. ------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, que todas as candidaturas para apoios de ação social escolar 

apresentadas sejam analisadas e sujeitas a um relatório do Serviço de Ação Social que indique da 

necessidade de atribuição do apoio, devendo o relatório ser presente a este executivo para posterior 

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

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM APARTAMENTO EM REGIME DE 

ARRENDAMENTO APOIADO – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – RATIFICAÇÃO DO 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 13 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“I - Fundamento  

1) A Câmara Municipal de Vagos recebeu informação da Proteção Civil de Vagos, relativa a uma 

ocorrência verificada, na sequência da Depressão Leslie, que afetou gravemente a habitação de 

um agregado familiar, na freguesia de Ouca; 

2) De acordo com o registo fotográfico enviado pela Proteção Civil de Vagos e relatos da família 

afetada, a habitação ficou sem condições de habitabilidade e segurança, tendo sido necessário 

identificar o agregado e acautelar o seu realojamento noutro espaço habitacional; 

3) De acordo com o previsto na Constituição da Republica Portuguesa, Artigo 65º, nº 1 e 2, alínea 

c), compete ao Estado e particularmente às Autarquias locais, garantir que todos os cidadãos 

tenham acesso a uma habitação condigna, que preserve a privacidade e conforto de cada família; 

4) Verificada a situação habitacional do agregado em causa e a composição do agregado 

familiar, constatámos que não tinham habitação própria, nem solução habitacional, de caráter 

duradouro, sendo, por isso, necessário realizar os respetivos encaminhamentos e verificar as 

respostas locais possíveis para resolver esta situação; 
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5) A família foi acolhida, temporariamente, num apartamento de uma familiar, que, por estar 

ausente do país, não lhe conseguiu garantir as necessidades básicas, não dispondo de gás e água; 

6) Pelos motivos já expostos, foi feito o encaminhamento para a procura ativa de habitação, para 

arrendamento privado. 

7) Da procura realizada pela família e Serviço Social da Câmara, não foi encontrada nenhuma 

resposta de arrendamento privado, compatível com a composição do agregado e rendimentos 

disponíveis da família. 

8) Avaliada a situação da família, e de acordo com o n.º 1 do Artigo 6.º, da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro não são conhecidos impedimentos para o acesso à atribuição de uma habitação 

social, e, atendendo à situação de emergência, de acordo com o estipulado no n.º 1 do Artigo 14.º, 

do mesmo Diploma, será possível o realojamento do agregado afetado. 

II – Conclusão 

Analisados todos os itens acima referidos e ponderada a resposta mais célere e adequada, à 

situação em que se encontra o agregado familiar, foi aceite superiormente, a proposta técnica, de 

atribuição de um apartamento, de tipologia T2, disponível (porque aguarda obras de reabilitação) 

no Bairro Dr. Pedro Guimarães, Bloco C, rés-do-chão esquerdo, pelo período de seis meses, em 

regime de Arrendamento Apoiado. 

Estando toda a documentação entregue e tendo a família aceite as condições propostas, pela 

Câmara Municipal de Vagos, foi assinado o Contrato de Arrendamento, que permitiu ao agregado 

celebrar os respetivos contratos de fornecimento de água, luz e gás, e o realojamento imediato. 

III – Proposta 

Propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos, ratifique a assinatura do referido Contrato de 

Arrendamento, em anexo, elaborado de acordo com as condições previstas na legislação acima 

invocada.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Contrato de arrendamento, datado de 07 de novembro de 2018; ---------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 19 de novembro de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Contrato de 

Arrendamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO 

MONTANTE DE 255.000,00 € – MINUTA DO CONTRATO – INFRAESTRUTURAS DA 

PARCELA B DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – 2ª FASE ---------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato de Crédito a Médio/Longo Prazo, entre o Banco BPI, S.A. e o Município de 

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

 Informação do CDGF, de 19 de novembro de 2018, concluindo: “Minuta de acordo com as 

condições apresentadas e aprovadas em reunião de 31/10/2018.”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 19 de novembro de 2018: “À Reunião 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------- 

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

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

9 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2019 ----------- 

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

 Relatório de análise das propostas, de 15 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ------- 

“Análise das Propostas 

No dia 15 de novembro de 2018, pelas 11h00m, reuniram-se os funcionários desta autarquia, Luís 

Nuno Rodrigues Fernandes André e Elsy Martins dos Santos, para proceder à análise das 

propostas apresentadas para a contração, no ano 2019, de um empréstimo bancário de curto 

prazo até ao montante de 400.000,00 € nos termos dos ofícios-convite datados de 5 de novembro, 

tendo-se verificado o seguinte: 

1) Foram consultadas as seguintes instituições: Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco e 

Montepio; 

2) Apresentaram propostas dentro do prazo estipulado a Caixa Geral de Depósitos, 

Banco BPI, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Banco Santander Totta e Novo Banco 

nas seguintes condições: 
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Caixa Geral de Depósitos 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 1,3% limitada 

ao valor mínimo de 1,3%; 

 Comissão de estudo e contratação: 150,00 € 

Banco BPI 

i) Alternativa A: 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 

0,45% limitada ao valor mínimo de 0,45%; 

 Comissões: sem comissões 

ii) Alternativa B: 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,40% 

limitada ao valor mínimo de 0,40%; 

 Comissão de abertura: 400,00 € 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima percentual 

acrescida de spread de 0,50% limitada ao valor mínimo de 0,50%. 

 Comissões: Sem comissões 

Santander Totta 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,48% limitada 

ao valor mínimo de 0,48%.  

 Comissões: Sem comissões 

Novo Banco 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses arredondada à milésima acrescida de 

spread de 0,94% limitada ao valor mínimo de 0,94%. 

 Comissões: Sem comissões 

3) A proposta do Millennium BCP deu entrada após o prazo estipulado no ponto 6 do 

ofício-convite pelo que foi excluída; 

Analisadas as propostas verifica-se que a do Banco BPI, alternativa A (sem comissão de 

abertura), é a que apresenta menores encargos (juros e comissões à taxa Euribor de 0%): 

 

ENCARGOS 

TOTAIS 

CGD BPI - A BPI - B CCAM SANT. NB 

5.350,00 €  1.800,00 € 2.000.00€ 2.000,00€ 1.920,00€ 3.760,00 € 
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Face ao exposto, por ser a proposta financeiramente mais vantajosa, propõe-se a contração do 

empréstimo nas condições apresentadas pelo Banco BPI na alternativa A.”; ---------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 19 de novembro de 2018:“À Reunião de CM.”: -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contração do empréstimo, no valor de 

400.000,00 € (quatrocentos mil euros) junto do Banco BPI, S.A., na alternativa A, nas condições 

apresentadas e que constam do relatório de análise das propostas. ------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC. º E16/2017 ---------- 

1.1 NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 23 de outubro 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 30 de outubro de 2018:“Concordo e 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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1 – EIXO PARA A COMPETITIVIDADE – ENTRADA SUL DA ZIV – PROC. º E16/2017 ---------- 

1.2 APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – ABERTURA DE ESTALEIRO – PARECER 

N.º 1 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 30 de outubro de 2018, para efeitos de 

aprovação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 30 de outubro de 2018: “Pode ser aprovado o DPSS da 

empreitada em epígrafe nas condições da Coordenação de Segurança de Obra.”; ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de outubro de 2018: “Aprovo. À 

Reunião de C.M. para ratificação”. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – SARA COSTA FANECA – PROC.º 55/13 – CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS E SANTA 

CATARINA – ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO N.º 63/14 – CADUCIDADE DE 

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NFM, de 17 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Em visita ao local verifiquei que não há trabalhos a serem executados nesta edificação….”; --- 

 Parecer da CDU, de 31 de julho de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“…remeter o processo à CM, para nos termos do nº 5 do artigo 71º do RJUE, deliberar sobre a 

intenção de declarar a caducidade da licença, após audiência prévia dos interessados, face às 

alíneas b) e d) do nº 3 e b) do nº 4 do referido artigo 71º. E ainda, no caso de não pronuncia à 
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notificação, considerar definitivamente operada a caducidade. Posteriormente, conforme se 

comunicou ao requerente, poderá usar da faculdade que dispõe no artigo 72º do RJUE (renovação 

da licença). À consideração superior.”; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de novembro de 2018:“Face à 

informação de 16.10.18 da Sra CDU no PI4088/16,3, à Reunião da Câmara Municipal”. -------- 

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

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

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

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

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

2 – VITOR MANUEL DE JESUS RODRIGUES – PROC.º 96/18 – VERGAS DO SUL – SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ----------------------------------- 

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

 Requerimento de Vítor Manuel de Jesus Rodrigues, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de outubro de 2018, juntando elementos ao processo; ------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 05 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com as informações prestadas…. É fundamentada a implantação da construção 

atendendo à reduzida largura do terreno (cerca de 11m) e ao afastamento das construções no 

terreno contíguo a norte (cerca de 11,73m), sendo considerada como enquadrada no nº 3 do 

artigo 5º do RMUE, devendo a sua aceitação ser submetida a deliberação da CM. É de 

acrescentar que a construção pretendida possui um só piso. Sendo aceite a implantação, não se 

verá inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, devendo o muro de vedação situar-

se a 4m do eixo da via ….”; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de novembro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, bem como o 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 – JOÃO BATISTA JULIÃO – PROC.º 145/17 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Batista Julião, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de 

outubro de 2018, juntando elementos ao processo 145/17; ---------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 02 de novembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no projeto 

de legalização de alterações interiores, ampliação de construção pré-existente e emissão de 

autorização de utilização para uso de comércio e serviços.”; ------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 05 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação…. Deverá ser remetido o processo a reunião da CM, nos termos 

do artigo 102º A do RJUE e nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar quanto à legalização das 

obras e à utilização pretendida ….”; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro 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 da DU, de 02 de novembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 05 de novembro 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. 
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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. ------------------------------------ 

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

4 – MARIA LURDES JESUS GRANGEIA – PROC.º 83/18 – RINES – FONTE DE ANGEÃO E 

COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Lurdes Jesus Grangeia, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 02 de novembro de 2018, juntando elementos ao processo 83/18; --------------------------------- 

 Informação da DU, de 05 de novembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente no projeto 

de legalização de alteração e ampliação de moradia unifamiliar e anexos (arquitetura, 

especialidades e autorização de utilização) ”; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 05 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…. O processo deverá ser submetido a reunião da CM, 

nos termos do artigo 102º A do RJUE e n.º 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar sobre a 

legalização das obras e sobre a utilização pretendida ….”; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro 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 da DU, de 05 de novembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 05 de novembro 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;  
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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. ------------------------------------ 

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

5 – ANTÓNIO REIS GRANGEIA – PROC.º 111/18 – SANCHEQUIAS – SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de António Reis Grangeia, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 24 

de outubro de 2018, juntando elementos ao processo 111/18; ------------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 29 de outubro de 2018, concluindo: “Face ao exposto, 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. ”; --------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 16 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“…Concordo com a informação…, sendo que o processo deverá ser submetido a reunião da CM, 

nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE e artigo 102º A do RJUE, para deliberação sobre a 

legalização das obras e sobre a utilização pretendida ….”; --------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de novembro 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 29 de outubro de 2018; 

o A informação da CDU, de 16 de novembro de 2018; 



 
 

Ata n.º 24/2018, de 22 de novembro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

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 de Freguesia de Soza para colocar as seguintes questões: ------------ 

o Rua do Ribeiro – Saber se estaria ou não ainda dentro da garantia? ------------------------- 

o Para quando a ligação do saneamento na freguesia? ------------------------------------------- 

o Projeto das levadas do Boco. Qual o ponto de situação? -------------------------------------- 

o Para quando a Câmara Municipal pode tomar conta da iluminação das rotundas, 

principalmente a rotunda da abóbora? ----------------------------------------------------------- 

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

 O senhor António Bastião, de Rio Tinto, para perguntar: ------------------------------------------------ 

o Vale das Maias – Esta zona está um pouco esquecida. A estrada em direção a Soza está 

bastante mal. Seria possível prestar um pouco de atenção a esta zona? --------------------- 

o Escola Primária de Salgueiro – Carece de uma pintura urgente; ----------------------------- 

o Arraial das festas em Salgueiro – Para quando poderá ser alcatroado? ---------------------- 

o Parque da feira dos 8 – Seria possível criar ali um espaço adjacente com aparelhos de 

ginástica por exemplo? ----------------------------------------------------------------------------- 

o Cemitério de Salgueiro – Para quando uma cobertura para as cerimónias? ----------------- 

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

 O senhor Martinho Lobato, de Salgueiro, para perguntar: ----------------------------------------------- 

o Rua da Feira que passa pela escola – Seria possível um sinal de redução de velocidade? 
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o Plantação de eucaliptos selvagens entre a Rua da Feira e a Estrada da Lavandeira. A 

Câmara ou a Junta de Freguesia não poderão intervir ali? ------------------------------------- 

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

 A senhora Lúcia Carvalho, de Salgueiro, para questionar a Câmara Municipal sobre uma casa na 

Vagueira que deixou de ter privacidade, uma vez que os vizinhos construíram um muro de divisão 

com janelas. Poderá a Câmara mandar fechar as janelas ou mandar pôr o muro abaixo? ------------ 

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

 O senhor engenheiro Quinta Nova, de Salgueiro para referir: ------------------------------------------- 

o EN 335 – Esta estrada, na sua ligação de Aveiro à rotunda, é muito apertada e gera 

acidentes. Poderá a Câmara Municipal resolver esta questão? ------------------------------- 

Na mesma estrada existe uma passadeira que não é utilizada pelas pessoas porque 

simplesmente têm medo de a utilizar. Os carros vindos de Ílhavo não vêm as pessoas que 

estiverem na passadeira. Sugere que a mesma seja deslocada cerca de 30 metros. -------- 

Todas as passadeiras que estão na EN 335, desde a escola até à rotunda deveriam ter 

relevo. Deveriam ficar ligeiramente elevadas. -------------------------------------------------- 

o Casas velhas degradadas – Uma em frente à rua que vai para o cemitério e outra em frente 

ao largo da árvore. Ambas apresentam um grave estado de degradação e risco público. A 

Câmara Municipal e a Proteção Civil deveriam tomar medidas. ----------------------------- 

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

 O senhor Fernando Vieira, de Soza, para: ------------------------------------------------------------------ 

o Alertar para o estado da Ponte de Soza. O gradeamento está a cair e por baixo a ponte 

apresenta-se muito estragada. --------------------------------------------------------------------- 

o Referir que no caminho que vai para a antiga fábrica de tijolo existem umas baias da 

Câmara Municipal que estão lá sensivelmente há um ano. No lago que esgota as águas e 

atravessa para o rio, as manilhas devem estar partidas debaixo do alcatrão pelo que já 

existe lá um buraco enorme, perigoso para os carros que por lá circulam.------------------ 

o Perguntar ao senhor Presidente da Câmara se tem conhecimento do interesse de um 

consórcio alemão em colocar uma estação fotovoltaica em terrenos do concelho de 

Vagos? ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 O senhor Alírio de Matos, de Vagos para referir: --------------------------------------------------------- 

o Pergunta porque tem que pagar taxas da água se não faz consumo da água? --------------- 

o Porque é que o senhor Presidente da Câmara não tratou das recolhas do lixo e da compra 

dos carros e empregava pessoas de Vagos? Assim os lucros ficavam no Município. ----- 

o Quanto nos custa a Proteção Civil? Para que nos serve? -------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara respondeu pela mesma ordem: ---------------------------------------- 
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o Ligação ao Saneamento na Freguesia – é constantemente reportado pela Câmara 

Municipal esta situação à AdRA, seja por escrito ou telefonicamente. Está agendada uma 

reunião para o próximo dia 6 de dezembro para tratar todas as situações pendentes. O 

saneamento ainda não está ligado por causa de questões relacionadas com as elevatórias.  

o Iluminação das rotundas – O assunto está a ser tratado pelo senhor Vice Presidente da 

Câmara. Já foi comunicado à Ascendi a nossa preocupação sobre o assunto. Neste 

momento ainda não nos foi comunicado se a rotunda da abóbora foi desligada de vez ou 

se está com uma avaria. ----------------------------------------------------------------------------  

o Vale das Maias – O Vale das Maias não está esquecido. Até ser aberto o caminho de facto 

não havia uma ligação digna do Vale à freguesia. Verificou-se há pouco tempo que aquele 

lugar estava muito abandonado por parte da AdRA pelo que foi feita uma notificação à 

mesma dando nota disso mesmo. O alcatroamento do caminho será uma tarefa difícil 

tendo em conta as captações ali presentes. ------------------------------------------------------- 

o Escola Primária de Salgueiro – A Junta de Freguesia já fez uma solicitação para uma 

intervenção nesta escola. A situação está referenciada e a ser acompanhada pelo senhor 

Vereador da Educação. -----------------------------------------------------------------------------  

o Arraial das Festas – Já houve uma reunião com a Junta de Freguesia no sentido de 

começar a tratar deste assunto. --------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente de Junta também prestou alguns esclarecimentos sobre este assunto. -------------------- 

o Cemitério de Salgueiro – Esta é uma questão a tratar com a Junta de Freguesia. O 

cemitério está em fase de ampliação, pelo que será feita uma remodelação e esta 

remodelação incluirá uma cobertura. Oportunamente será apresentado este projeto à 

população. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuou o senhor Presidente da Câmara: ---------------------------------------------------------------------------  

o Estrada Salgueiro/Fontão – O trabalho nesta estrada não foi bem executado e abateu. Foi 

acordado com a empresa que depois de pavimentar a vala e esta abater definitivamente 

será feita a pavimentação total da estrada. Nesta estrada já estão previstas passadeiras 

elevadas. Em articulação com a junta de freguesia serão feitos passeios entre Fontão e 

Salgueiro e também será requalificado o Largo da Feira. -------------------------------------- 

o Sinalética na Rua da Feira – Não é necessário nenhum sinal porque o Código da Estrada 

já prevê os 50Km dentro das localidades. A questão é que não há nada que faça abrandar 

os condutores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

o Plantação de Eucaliptos – Vai mandar verificar. ----------------------------------------------- 

o Sobre a moradia na Praia da Vagueira – A fiscalização já esteve no local. Esta questão 

tem a ver com o direito entre privados. Contudo para um melhor esclarecimento sugere 

que a senhora Lúcia marque uma reunião com a Vereadora responsável. ------------------ 

o EN 335 – Está pensado retirar-se a sinalização semafórica que está em frente à Plafesa e 

à Centrauto e deslocá-la para a estrada de Salgueiro para controle de velocidade. --------- 
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o Se elevarmos as passadeiras com certeza que vamos logo de seguida ter a população a 

queixar-se por causa do barulho constante. A verdade é que não existem soluções 

perfeitas para a questão da EN335. ---------------------------------------------------------------  

o Casas degradadas – Os serviços irão verificar. O senhor Presidente de Junta informou 

que uma das casas já foi entregue à Proteção Civil.  Já foi notificado o proprietário. 

Aguarda-se pela demolição. ------------------------------------------------------------------------ 

o Ponte de Soza – Foi, em tempos, solicitado pela Câmara um relatório sobre as pontes do 

Concelho. Esta ponte tem algumas coisas que devem ser vistas, nomeadamente 

gradeamentos, mas do ponto de vista estrutural para já encontra-se bem. ------------------ 

o Baias na Ladeira do Prado – No fim da Ladeira do Prado existem alguns problemas nas 

condutas de águas pluviais. Terá que ser feita uma intervenção que será bastante cara. -- 

o Consórcio alemão – Estação fotovoltaica – Só pode ser um boato. Não tem conhecimento 

de nada. Este tipo de obras requer licenciamento. Ninguém abordou a Câmara Municipal 

nesse sentido. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Soza nunca aceitariam uma 

situação destas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

o Sobre as questões colocadas pelo senhor Alírio de Matos o senhor Presidente prestou os 

esclarecimentos tidos por convenientes. --------------------------------------------------------- 

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

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 

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

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


