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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 26/2018, de 20 de dezembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e trinta e seis minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a 

Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado 

e com a presença dos senhores Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento. 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 dos senhores 

Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato, por motivos 

profissionais e pessoais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Dar a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, 

Fernando Julião, que deu as boas vindas a todos os presentes desejando ainda que a 

reunião corra bem. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Dar nota da alteração das reuniões da Câmara Municipal do mês de janeiro que passarão 

dos dias 03 e 17, para os dias 10 e 24, respetivamente, à mesma hora e no local habitual.  
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 Propor um voto de pesar pelo falecimento de Monsenhor Virgílio Resende. Este voto foi 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar três questões: ------------ 

1. Saber se o Lidl já pagou a totalidade do valor acordado da venda do terreno? ------------- 

2. Quando julga o senhor Presidente ter condições para iniciar as obras dos novos armazéns, 

de acordo com o projeto aprovado? --------------------------------------------------------------- 

3. Como pensa resolver o problema da circulação de pesados na vila de Vagos? ------------- 

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

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

1. Lidl – Pagamentos – Sim já pagaram tudo, à exceção dos terrenos comprados à sr.ª Maria 

Natália Neto, objeto de processo judicial. Conforme deliberação da Assembleia 

Municipal não fariam parte da venda. ------------------------------------------------------------ 

2. Armazéns Municipais – Atendendo às circunstâncias e aos compromissos para o ano 

2019, os armazéns municipais deixaram de ser, para já, uma prioridade. Continuam a ser 

uma necessidade, mas tendo em conta as condições que os trabalhadores agora têm 

deixou de ser premente. ---------------------------------------------------------------------------- 

3. Circulação de pesados na vila de Vagos – A forma de resolver o problema poderá passar 

pela desclassificação da EN 109. Atendendo a que poderemos ficar com a transferência 

de competências no domínio das vias de comunicação, esta poderá ser uma via para tratar 

a questão da EN 109. Para já teremos de aguardar. --------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de dezembro de 2018, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 126.130,45 € (cento e vinte e seis mil, cento e trinta euros e quarenta e cinco 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 02 a 14 de dezembro de 

2018 - 01 despacho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 02 a 14 de dezembro de 2018 - 05 despachos. ------- 

cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte 

integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 – ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NA CIRCUNSCRIÇÃO 

TERRITORIAL DA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – PROPOSTA ----------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de dezembro de 2018, que a seguir se 

transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA 

Considerando que no passado dia 22 de novembro entrou em vigor o Regulamento das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada de Vagos, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 224, de 

21 de novembro de 2018; 

Considerando que nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 3.º, desse Regulamento, compete à 

Câmara Municipal aprovar as vias e os espaços públicos que ficam sujeitos ao regime de estacionamento 

de duração limitada; 

Proponho à Câmara Municipal a aprovação das seguintes zonas de estacionamento de duração 

limitada na circunscrição territorial da freguesia de Vagos e Santo António, conforme locais demarcados 

nas plantas em anexo: 

a) Zona A – Avenida Dr. Lúcio Vidal, E.N. 109, Biblioteca Municipal; 

b) Zona B – Corredoura; 

c) Zona C – Rua Padre Vicente Maria da Rocha; 

d) Zona D – Praça da República; 

e) Zona E – Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos. 

 Mais proponho que as disposições constantes do referido Regulamento sejam aplicáveis às Zonas A, 

B e C, a partir do próximo dia 1 de fevereiro de 2019, e após divulgação pública, devendo constar dessas 

zonas toda a informação complementar respeitante às caraterísticas da zona de estacionamento.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes zonas de estacionamento de 

duração limitada na circunscrição territorial da freguesia de Vagos e Santo António: ------------------ 

 Zona A – Avenida Dr. Lúcio Vidal, E.N. 109, Biblioteca Municipal; 

 Zona B – Corredoura; 

 Zona C – Rua Padre Vicente Maria da Rocha; 

 Zona D – Praça da República; 

 Zona E – Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos. 

Mais deliberou, por unanimidade, que as disposições constantes do Regulamento em vigor sejam 

aplicáveis às Zonas A, B e C, a partir do próximo dia 1 de fevereiro de 2019 e após divulgação pública.  

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

6 – MERCADO DO PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA – BANCAS – TERMO DO PRAZO DA 

PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

“Pelo presente, informo V.Exa. que em 31/12/2018 termina o prazo concedido aos titulares do 

direito de ocupação das bancas do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira. 

Sobre este assunto se refere a deliberação da Câmara Municipal, de 01/02/2018, que, a propósito 

da prorrogação do prazo de concessão, deliberou informar esses titulares que em virtude de estar 

previsto para o decurso do corrente ano o início da execução de obras de requalificação do Largo 

Parracho Branco, na Praia da Vagueira, as quais poderão interferir com o Mercado do Peixe, 

apenas concede, de momento, prorrogação do prazo para a ocupação da banca, até 31 de 

dezembro de 2018, sem prejuízo de, consoante o desenvolvimento do processo, esta decisão poder 

vir a ser revista, se for o caso.”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDCAJ, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------ 

“Coloca-se à consideração de V.Exª e Câmara Municipal a eventual prorrogação do prazo de 

ocupação das bancas do Mercado da Praia da Vagueira, por mais um ano, face ao teor da 

deliberação de 01/02/2018.”; --------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 de dezembro de 2018: À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de ocupação das 

bancas do Mercado do Peixe da Praia da Vagueira por mais 1 (um) ano. ----------------------------------- 

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

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

7 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO – AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – ANO 2018 – 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação da CNAp, de 17 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------- 

“No âmbito da autorização genérica de assunção de compromissos plurianuais, aprovada em 29 

de dezembro de 2017, pela assembleia municipal, para o ano 2018, segue abaixo a listagem dos 

contratos plurianuais efetuados até 30 de maio de 2018, tendo em conta o disposto nos nº 5 e 6 do 

artigo 82º da LOE 2018 

Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de prestação de 
serviços de auxiliares de ação 

educativa para o ano letivo 
2018/2019 

Know How - Soc. 
Ensino de Línguas e 

A.S., Unipessoal, Lda 
17/09/2018 

 
 
180.950,00 € 

335 

Aquisição de serviço de 
fiscalização de empreitada de 
obra pública "Beneficiação da 
EM 598- Rines Sanchequias" 

Pedro Tavares, 
Engenharia de 

Projetos Coordenação 
de Segurança e 

Direção de Obras, 
Lda. 

28/03/2018 

 
62 400,00 € 

730 

Aquisição de serviços de 
receção/portaria para o 
edifício administrativo e 

armazéns gerais do município 
de Vagos 

Strong Charon, 
Soluções de 

Segurança, S.A. 
04/05/2018 

 
74 780,940 € 

365 

Aquisição de material gráfico 
Veryvinil Publicidade, 

Lda. 
16/05/2018 

16 265,00 €  
730 

Aquisição de prestação de 
serviços na área de 

engenharia eletrotécnica, na 
modalidade de avença. 

José Rafael Soares de 
Lemos 

15/05/2018 

 
55 800,00 €  

1095 

Aquisição de prestação de 
serviços de medicina 

veterinária, na modalidade de 
avença. 

Sara Simões 
Gonçalves Almeida 

09/02/2018 

 
12 000,00 € 

365 

Aquisição de serviço das 
componentes de projeto 
associadas a assessoria 

técnica e medidas práticas 
associadas à rede sensorial 

inteligente, no âmbito da 
candidatura ao projeto 

PROCTEP Red UrbanSol_4E: 
Red de Urbanismo Sostenible 

e inteligente en Euroace 

IRRADIARE, 
Investigação e 

Desenvolvimento em 
Engenharia e 

Ambiente, Lda. 

21/02/2018 

 
 

9 450,00 € 

365 

Aquisição de serviço de 
implementação de agenda 

cultural e desportiva 

FIG- Indústrias 
Gráficas, S.A 

28/02/2018 
 

7 520,00 € 300 

Locação de equipamento de 
cópia, impressão e 

digitalização para o armazém 
do Município de Vagos 

Edicópia- Sociedade 
de Equipamentos de 

Escritório, Lda. 
27/03/2018 

 
4 797,50 €  

518 

Aquisição de serviços de 
medicina no trabalho 

TSL- Trabalho com 
Saúde, Lda. 

20/03/2018 
2 893,50 € 

730 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de serviços de 
comunicações de voz/dados 
para o edifício da Camara 

Municipal de Vagos e 
Armazém Municipal 

NOS Comunicações 
Móveis, S.A. 

03/05/2018 

 
17 859,60 € 

1095 

Aquisição do serviço de 
limpeza geral no edifício da 
Câmara Municipal de Vagos 

Limpersil- Limpezas 
do Centro, Lda. 

15/05/2018 
 
19 800,00 €  365 

Aquisição de certificados 
digitais para servidores web 

Claranet Soho, S.A 17/01/2018 298,00 €  365 

Aquisição de controlo 
analítico da água das Piscinas 

Municipais 

DPM- Análise de 
Águas, Solos Ar e 
Alimentos, Lda. 

22/01/2018 4 287,00 €  365 

Serviço de recolha de 
cadáveres animais 

armazenados no Gabinete 
Veterinário Municipal 

Luís leal & Filhos, 
Lda. 

24/01/2018 1 500,00 €  365 

Aquisição do serviço de 
conceção e design gráfico, 
para desenvolvimento de 

identidades corporativas das 
atividades do Município de 

Vagos 

Inspirados 
Unipessoal, Lda. 

29/01/2018 4 601,10 €  365 

Aquisição de material de 
farmácia para as escolas do 1º 

CEB e Jardins de Infância 
Farmácia Viva, Lda. 06/02/2018 2 084,76 €  365 

Serviço de gestão e criação de 
conteúdos digitais 

Antero Nuno Silva 
Moreira Pereira 

29/01/2018 4 800,00 € 365 

Aquisição de subscrições 
anuais de revistas para o polo 

IERA. 

Panorama i9- 
Unipessoal, Lda. 

09/02/2018 

                      
30,00 €  

365 

Multipublicações, 
Lda. 

                      
97,70 €  
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Press Fórum, S.A 
                      

10,00 €  

Publindústria- 
Produção de 

Comunicação, Lda. 

                      
25,00 €  

Serviço de fornecimento dos 
jornais Diário de Aveiro e 

Jornal da Bairrada 

Jornal da bairrada, 
Lda. 

01/02/2018 

                      
27,36 €  

365 

Diário de Aveiro, Lda. 
                      

89,62 €  

Aquisição de (até) sessenta 
serviços de covato para o 

cemitério de vagos 

José Gregório Navas 
Ortiz 

16/02/2018 3 600,00 €  365 

Serviço de fornecimento 
contínuo de garrafas de gás 
industrial, para o setor de 

Máquinas e Viaturas 

Serafim M. Moreira & 
Filhos, Lda. 

13/03/2018 
                    

936,95 €  
365 

Aquisição do serviço de 
extensão de garantia para 

portátil HP ProBook 450 G2 
RIS 2048, Lda. 13/03/2018 

                      
71,00 €  

365 

Serviço contínuo de reparação 
de viaturas/máquinas do 

Município de vagos 
Rochas & Jesus, Lda. 28/03/2018 5 000,00 €  365 

Serviço contínuo de reparação 
de viaturas/máquinas do 

Município de vagos 

Discar- Saraiva & 
Irmão, Lda. 

28/03/2018 5 000,00 €  365 

Serviço contínuo de reparação 
de viaturas/máquinas do 

Município de vagos 

Pneus Arménio- 
Comércio Geral de 

Pneus 
28/03/2018 5 000,00 €  365 

Serviço de reparação / 
manutenção de vidros e 

caixilharias do Município de 
vagos 

Fernando dos Santos 
Oliveira 

28/03/2018 5 000,00 €  365 
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Objeto Adjudicatário 
Data de 

adjudicação 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Serviço de funções de TIM III 
e elaboração do plano de 
manutenção preventiva da 

Piscina Municipal de vagos 

Classe Verde- 
Engenharia, Lda. 

27/03/2018 2 400,00 €  365 

Serviço de recolha de 
desperdícios de peixe 

Ambimed- Gestão 
Ambiental, Lda. 

17/05/2018 4 914,00 €  365 

Aquisição de acesso à base de 
dados de imagens para 

produção de conteúdos de 
comunicação 

Fotolia 23/04/2018 
                    

408,00 €  
365 

Serviço contínuo de 
reparação/manutenção de 

máquinas de jardinagem do 
Município de vagos 

Cential Motos, Lda. 14/05/2018 3 000,00 €  365 

Aquisição do serviço de 
contrato de manutenção do 

portal "biblioteca.cm-
vagos.pt" 

Bibliosoft- Informática 
Formação e Serviços, 

Lda. 
16/05/2018 

                    
750,00 €  

365 

Aquisição do serviço de 
utilização de plataforma de e-

mail marketing para 
divulgação da atividade 

municipal 

Miguel Gonçalves, 
Unipessoal Lda. 

24/05/2018 
                    

684,00 €  
365 

Serviço de fornecimento 
contínuo, de gasolina 98 e 

óleo de mistura para as 
máquinas dos espaços verdes 

da Divisão de Serviços 
Operacionais 

Ferreira da Silva & 
Ferreira da Silva, 

Lda. 
18/06/2018 4.755,12 €  365 

 

É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDGF, de 17 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

D e remeter à reunião de Câmara para posterior conhecimento da Assembleia Municipal”; ----- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de dezembro de 2018: “À reunião de 

Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

MONTANTE DE 1.000.000,00 € - ANO 2019 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – 

RINES/SANCHEQUIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 17 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“No final do ano de 2017 o Município contratou um empréstimo bancário de médio/longo 

prazo no montante de 874.000,00 € para financiamento da obra de “Beneficiação da EM 598 – 

Rines-Sanchequias”, cuja utilização ainda decorre. 

 Uma vez que o montante inicialmente previsto para este empréstimo era superior 

(1.500.000,00 €) e foi reduzido por recomendação do Tribunal de Contas de forma a ajustar-se à 

margem de endividamento disponível em 1 de janeiro de 2018, há necessidade de dar início a um 

novo processo de contração para a mesma obra. Para tal, será feita uma estimativa da margem 

de endividamento disponível em 1 de janeiro de 2019 nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro.  

De acordo com a alínea b) do n.º 2 do referido artigo, o Município só pode aumentar, em 

cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada um dos 

exercícios. Para tal, importa ter em consideração a dívida total em 31.12.2018 e o limite da dívida 

total calculado de acordo com a regra prevista no nº 1 do mesmo artigo 52.º da lei 73/2013, de 3 

de setembro. Por sua vez este limite legal depende da receita corrente líquida cobrada no ano 

2018 de modo a apurar a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores 

(2016 a 2018).  

Assim, em resumo, a margem de endividamento disponível em 1.1.2019 depende da 

dívida total apurada em 31.12.2018 e da receita corrente líquida cobrada no ano 2018: 

i. Dívida total em 31.12.2018 
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No final do 3º trimestre do ano a dívida total do Município era de 12.134.413 €. Tendo 

em consideração a dívida atual perspetiva-se que no final do ano a dívida total mantenha um 

valor ao nível do apurado naquele trimestre. 

ii. Receita corrente líquida 

À data atual a receita corrente líquida cobrada regista um montante de 10.897.754 €. Até ao 

final do ano está prevista, ainda, a cobrança dos seguintes montantes de receita corrente líquida: 

- Impostos diretos: 794.140 € 

- Renda concessão rede elétrica: 169.240 € 

- Venda de água (Adra): 93.414 € 

- Outras receitas: 35.000 €  

Resulta assim que o total da receita corrente líquida prevista no ano 2018 é de 

11.989.548 €, sendo apurado no início do ano 2019 uma margem de endividamento disponível 

superior a 1,1 milhões de euros que permite contratar o empréstimo em apreciação: 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (€) 

2016 2017 Previsão 2018 
Previsão média  

2016 a 2018 

11 734 412 11 556 717 11 989 548 11 760 226 

        

1,5 vezes média 2016 a 2018 17 640 339 

Dívida total prevista em 1.1.2019 12 134 413 

Margem disponível em 1.1.2019  5 505 926 

20% margem disponível em 1.1.2019 1 101 185 

 

 Pelo exposto, de modo a dar cumprimento ao previsto na proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2019, propõe-se o início do procedimento de contração de um 

empréstimo bancário de médio/longo prazo até ao montante de 1.000.000 € para a obra de 

“Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias”, consultando no mínimo três instituições 

financeiras nas seguintes condições: 

 - Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

 - Período de utilização: até 18 meses 
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 - Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

 - Taxa de referência: Euribor a 6 meses 

Propõe-se igualmente que seja nomeado o seguinte júri do procedimento: 

 - Presidente: Luís Nuno André 

 - Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

 - Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

 - Vogal suplente: José Ascenso Mota 

 Uma vez que a obra em causa já tem associado um contrato de empréstimo bancário, 

autorizado e em execução, dispensa-se a autorização prévia do investimento pela Assembleia 

Municipal estabelecida no nº 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.”; ------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de dezembro de 2018: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um procedimento de 

contração de empréstimo bancário até ao montante de 1.000.000,00 € (Um milhão de euros) para a 

obra de “Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias”. ------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Para a contratação devem ser consultadas no mínimo três instituições financeiras; 

2. As propostas devem ser apresentadas nas seguintes condições: 

- Prazo de amortização: 20 anos (sem período de carência de capital) 

- Período de utilização: até 18 meses 

- Reembolso: Prestações semestrais constantes de capital e juros 

- Taxa de referência: Euribor a 6 meses; 

3. O júri do procedimento é composto por: 

- Presidente: Luís Nuno André 

- Vogal efetivo: Elsy Martins dos Santos 

- Vogal efetivo: Dina Teresa Milheirão Ribeiro Campos 

- Vogal suplente: José Ascenso Mota. -------------------------------------------------------------------- 

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

9 – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS TRABALHADORES E SEUS FAMILIARES 

– PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 14 de dezembro de 2018, que a seguir se 

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

“PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS AOS TRABALHADORES E SEUS FAMILIARES 

Considerando que se está a aproximar a época Natalícia e que, à semelhança dos anos anteriores, é 

frequente o Município apoiar os trabalhadores e seus familiares com a realização de determinadas ações 

que se inserem no âmbito da sua responsabilidade social; 

Considerando que, no âmbito dessas ações, é habitual a oferta de um jantar de Natal a todos aqueles que 

colaboram com este Município, de modo a permitir o convívio e a confraternização, a oferta de um cabaz 

com produtos alimentares, bem como, a realização de uma festa com lanche para os filhos dos 

trabalhadores e a oferta de um livro infantil, com idade inferior a 10 anos; 

Considerando ainda que, a realização destas ações se insere na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o seguinte: compete à câmara 

municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições 

legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o 

desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais 

aos mesmos e respetivos familiares; 

Considerando, por fim, que a ações a realizar constituem um benefício social a todos aqueles que 

colaboram com a Câmara, bem como aos respetivos familiares; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a realização das seguintes ações, 

com carácter predominantemente social, a saber: 
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a) Jantar de Natal - a realizar no dia 21 de dezembro, cujo custo não poderá ultrapassar 

a quantia de € 30,00, por pessoa; 

b) Cabaz de Natal - composto por um bacalhau, um bolo-rei, uma garrafa de espumante, 

um doce de compota e biscoitos, cujo custo não poderá ultrapassar a quantia de € 

26,00, por cabaz; 

c) Livro infantil, adaptado à idade das crianças, cujo valor não poderá ultrapassar o 

limite de € 12,00, por criança; 

d) Saco de doces sortidos para as crianças, cujo custo não poderá ultrapassar a quantia 

de € 4,00, por criança; 

e) Lanche para as crianças, a realizar no dia 22 de dezembro, cujo custo não poderá 

ultrapassar a quantia de € 7,00 por criança; 

f) Animação Musical do Jantar de Natal, cujo custo não poderá ultrapassar a quantia de 

€ 200,00. 

(Aos valores supra indicados acresce IVA à taxa legal em vigor). 

Tendo em consideração que já foram iniciados alguns dos procedimentos legais destinados à 

contratação dos bens e de serviços supra identificados, propõe-se que a Câmara Municipal, ratifique os 

atos praticados, com fundamento no disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação.”. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os atos praticados com fundamento no 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – INTERVENÇÃO DE CORREÇÃO TORRENCIAL – LEVADAS DO BOCO – PROC. º 

E04/2018 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA 

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

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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 Informação do CDPOP, de 12 de dezembro 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.º Miguel Sá 

Eng.º Pedro Santos 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 12 de dezembro de 2018:“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. -------------------------------- 

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PORCELANAS COSTA VERDE, S.A. – PROC.º 153/18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL -------------------------- 

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

 Requerimento de Porcelanas Costa Verde, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de novembro de 2018, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 06 de dezembro de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 07 de dezembro de 2018; ---------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 07 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“ Concordo com a informação prestada … devendo ser submetido o processo a deliberação da 

CM, no seguimento dos pontos 4 e 5 da informação de 6/12/18 do sr. CDPOP, no que respeita às 

fundamentações para aceitação da altura e dos afastamentos da edificação pretendida. Caso 

sejam aceites, o projeto de arquitetura será de aprovar, nos termos do parecer favorável 

condicionado da APA.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de dezembro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura e os afastamentos da edificação 

pretendida bem como o projeto de arquitetura nos termos do parecer favorável condicionado da 

Agência Portuguesa do Ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ARMANDO VIANA, LDA – PROC.º 1/07 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – ALVARÁ LOTEAMENTO 9/07 – RECEÇÃO PROVISÓRIA  

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

 Requerimento de Armando Viana, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 10 de 

agosto de 2018, requerendo a receção provisória das obras e a redução da garantia; ----------------- 

 Auto de Receção Provisória de AdRA – Águas da Região de Aveiro, de 05 de julho de 2018; ---- 

 Parecer da CDU, de 28 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Face ao exposto, propomos que seja remetido o processo à reunião da CM, para deliberar sobre 

a receção provisória das obras e a redução da caução em 90%, devendo o remanescente (192,35€) 

ser libertado com a receção definitiva, nos termos do nº 5 do artigo 54º do RJUE.”; --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de dezembro de 2018:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a receção provisória das obras de 

urbanização, bem como autorizar a redução da caução em 90%. -------------------------------------------- 

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

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

3 – ALDA MARIA PINHO ANDRÉ AFONSO – PROC.º 38/16 – GAFANHA DA BOA HORA – 

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

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

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

Municipal em 28 de novembro de 2018, juntando elementos ao processo 38/16; -------------------- 
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 Informação da DU, de 03 de dezembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na 

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

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

 Parecer da CDU, de 13 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Remeto para a informação prestada em 3/12/18, na qual concordo…em que não se vê 

inconveniente na legalização das obras e na atribuição da autorização de utilização. Assim, será 

de submeter o pedido a reunião da CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para deliberar 

quanto à legalização das obras e à autorização de utilização requerida ….”; ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal quanto à legalização das obras e Autorização de Utilização da edificação”.  

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 03 de dezembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 13 de dezembro 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. ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4 – LEONEL AUGUSTO MATOS SIMÕES – PROC.º 75/18 – CABECINHAS – CALVÃO – OBRAS 

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

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

 Requerimento de Leonel Augusto Matos Simões, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 11 de dezembro de 2018, juntando elementos ao processo 75/18; ---------------------------------- 

 Informação do NFM, de 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…sendo que, conforme a mesma, o processo reúne 

condições para ser submetido a reunião da CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para 

deliberar sobre a legalização das obras e sobre a autorização de utilização do edifício.”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal quanto à legalização das obras e à Autorização de Utilização da edificação”.  

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 11 de dezembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 11 de dezembro 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. ------------------------------------ 

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

5 – ANA CRISTINA BARRETO NOVO – PROC.º 146/18 – OUCA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

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

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

 Email da coordenadora responsável pela operação urbanística de legalização de obras de alteração 

e ampliação de moradia e anexos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de 

novembro de 2018, juntando elementos ao processo 146/18; -------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 22 de novembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na 

legalização apresentada (arquitetura, especialidades e autorização de utilização).”; -------------- 

 Parecer da CDU, de 23 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…sendo que, conforme a mesma, não se vendo 

inconveniente na legalização das obras de alteração e de ampliação e na autorização de 

utilização. Assim deverá ser submetido o processo a reunião da CM, para deliberar nos termos 

do nº 2 do artigo 34º do RMUE.”; ---------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro de 2018:“À Reunião da 

Câmara Municipal quanto à legalização das obras e à Autorização de Utilização da edificação”.  

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 22 de novembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 23 de novembro de 2018; 

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

correção ou adaptação; 
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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. ------------------------------------ 

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

6 – DONZILIA JESUS – PROC.º 165/18 – PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS 

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

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

 Requerimento de Donzília Jesus, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

novembro de 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DU, de 05 de dezembro de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na 

legalização pretendida (arquitectura, especialidades e autorização de utilização), assim como no 

averbamento para o nome da requerente solicitado.”; --------------------------------------------------- 

 Pareceres da CDU, de 06 de dezembro de 2018, que a seguir se transcrevem: ------------------------ 

“Concordo com a informação prestada…não se vendo inconveniente na legalização das obras e 

na autorização de utilização, requeridas. Deverá nos termos do artigo 102º A do RJUE e nº 2 do 

artigo 34º do RMUE, ser submetido o processo para deliberação da CM ….”; ---------------------- 

“Também não se vê inconveniente no averbamento requerido.”; --------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro de 2018:“Deferido o 

pedido de averbamento. À Reunião da Câmara Municipal quanto à legalização das obras e 

Autorização de Utilização da edificação”. ----------------------------------------------------------------- 

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 05 de dezembro de 2018; 

o As informações da CDU, de 06 de dezembro 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. ------------------------------------ 

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

7 – MÁRIO JORGE ROCHA TOMÉ – PROC.º 11/18 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Mário Jorge Rocha Tomé, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

23 de outubro de 2018, juntando elementos ao processo 11/18; ----------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 28 de novembro 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 29 de novembro de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Concordo com a informação prestada…. Conforme a conclusão, no item 16, o processo reúne 

condições para ser submetido a reunião da CM, nos termos do nº 2 do artigo 34º do RMUE, para 
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deliberar simultaneamente sobre a legalização das obras realizadas e sobre a autorização de 

utilização pretendida.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de dezembro 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 28 de novembro de 2018; 

o A informação da CDU, de 29 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. 

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 Vítor Figueiredo, residente em Vagos, para perguntar: --------------------------------------- 

 Uma vez que vai ser aumentada a área de parquímetros como vai ser reservada a área 

para os moradores? ---------------------------------------------------------------------------------  

 Parque de estacionamento de motas. A Câmara Municipal tem pensado reservar alguma 

área para este fim? ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 O senhor César Grave, residente em Vagos, para: --------------------------------------------------------- 

 Referir que no Plano de Atividades de 2019 da Junta de Freguesia de Vagos e Santo 

António está pressuposto a requalificação de duas estradas da nossa freguesia e a 

aquisição de cinco terrenos. Após discussão na Assembleia de Freguesia deparamos que 

não seria possível executar o tal plano porque pede sempre a intervenção financeira do 

Município. No PPI da autarquia apenas uma estrada está comtemplada (Rua das Abelhas) 

e apenas estão disponíveis dez mil euros para a rua Padre Vicente Maria da Rocha. ----- 

Questiona o senhor Presidente se todas estas obras, uma vez que carecem da componente 

financeira da Câmara Municipal, foram discutidas entre a Câmara e a Junta 

atempadamente, porque não foram incluídas no plano de investimento da autarquia. 

Algumas destas obras vão ser englobadas em 2019 ou não se vai fazer nada? ------------- 

A rede viária em geral na nossa freguesia está muito degradada. Qual a solução para isto, 

uma vez que não existem verbas? ----------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Maria do Céu Marques, residente em Vagos, para: ------------------------------------------ 

 Tendo em conta a quadra natalícia endereça votos de boas festas a todos os presentes 

desejando paz, harmonia e muita saúde. --------------------------------------------------------- 

 Quer ainda dar os parabéns ao senhor Presidente pelo facto de ter endereçado convite à 

oposição para estar presente no convívio de Natal e também porque, pela primeira vez, 

este assunto foi presente à reunião de Câmara. Considera este um gesto nobre. De facto 

a Câmara Municipal é composta pelo poder e pela oposição. Em anos anteriores isto 

também poderia ter ocorrido. ---------------------------------------------------------------------- 

 Gostaria de saber o que se passa com o Pontão da rua João MC da Rocha? ---------------- 

 Faz um desafio ao senhor Presidente da Câmara no sentido de este criar um desvio entre 

o Cais do Moliço e a Prio. Sendo este um troço relativamente pequeno mas que com 

certeza faria grande diferença no trânsito do centro da vila de Vagos, permitindo algum 

desafogo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e Santo António, para dizer ao senhor César 

Grave, que parece não querer fazer nada pela freguesia de Vagos, uma vez que vota contra tudo e 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta Junta de Freguesia está aqui para trabalhar. O que foi proposto no plano de atividades é para 

se fazer. Poderá ser em 2019, 2020 ou 2021,mas será feito. --------------------------------------------- 

Quando vier à Assembleia de Freguesia vote, seja a favor ou contra, mas vote. ---------------------- 

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

 A senhora Ilda Martinez, residente em Vagos, para perguntar se a Câmara Municipal, na sequência 

do protocolo de limpeza das levadas e das linhas de água, tem previsto planificar ou sinalizar 

percursos pedestres? Deveremos aproveitar esta zona que é realmente agradável. ------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

 Recalcar novamente o valor elevado das faturas da água; ------------------------------------- 

 Saber quem paga à Proteção Civil? --------------------------------------------------------------- 

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

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

 Parquímetros na vila de Vagos – O Regulamento teve o seu período de discussão pública. 

O período de estacionamento pago está limitado no tempo, permitindo que os residentes 

possam estacionar fora desse período. Os residentes tiveram oportunidade no período de 

consulta pública de se pronunciarem quanto a esta matéria. ---------------------------------- 

 Estacionamento de motas – Esta questão nunca foi pensada mas podemos tomar boa nota 

desta sugestão. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Todas as intervenções que a Junta pretende fazer têm uma conciliação com a Câmara 

Municipal. Tanto com esta como com todas as outras juntas de freguesia o que temos 

feito é trabalhar em muitas das áreas em parceria. Sabemos que as estradas do concelho 

e desta freguesia estão em más condições. É uma preocupação mas já foi realizado muito 

investimento em algumas vias. -------------------------------------------------------------------- 

 A Câmara Municipal assinou com as juntas de freguesia um acordo de delegação de 

competências e um acordo de transferência financeira para investimento, onde a Câmara 

Municipal não interfere. O dinheiro é transferido para a junta que gere esse montante. É 

evidente que todas as intervenções que a Câmara Municipal faz é com conhecimento à 

Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Agradece os parabéns, mas vêm com um ano de atraso. Já no mandato anterior era 

convidada a oposição para quase todos os eventos. É verdade que não era tradição fazê-

lo para o jantar de Natal e não o fizemos durante todo o mandato. Assim que entrámos 

neste mandato o convite tem sido feito. ---------------------------------------------------------- 

 Pontão na rua João MC da Rocha – Não é neste momento uma prioridade deste executivo.  

 Trânsito e desvio – Relembro que já existiu uma obra que resolveria parte deste problema 

no mandato 2009/2013 e que foi chumbada pelo ICNF que foi a ligação entre a entrada 

da vila a norte e a saída junto à Prio. Se essa não foi aprovada muito menos seria aprovada 

a sugestão dada por si. Recordo que essa obra teria inclusive um custo reduzido para a 

Câmara uma vez que tinha financiamento aprovado. ------------------------------------------- 

 Percursos pedestres - Sim. Já temos o levantamento quer dos percursos pedestres quer 

dos percursos cicláveis. Foi elaborado o Plano de Intervenção de Espaços Rústicos, na 

zona do vale do Boco. Este plano cria as ferramentas para podermos implementar esses 

percursos. É necessário também articular com os privados uma vez que alguns percursos 

estão em terrenos privados. ------------------------------------------------------------------------ 
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 Relativamente às questões colocadas pelo senhor Alírio de Matos o senhor Presidente 

prestou mais uma vez os esclarecimentos tidos por convenientes. --------------------------- 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal desejou a todos um excelente Natal em família, com paz, com 

tranquilidade e com saúde. Boas entradas para o ano de 2019 e sobretudo que o concelho de Vagos continue 

a crescer ao ritmo que tem crescido nos últimos anos. Agradecendo a todos a colaboração e pedindo aos 

vaguenses que continuem a colaborar para que Vagos seja um concelho até onde todos querem ir. ---------- 

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

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 

dezanove minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


