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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 08/2019, de 04 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de abril de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e dois minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a 

presidência do senhor Presidente da Câmara dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, 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 para agendar uma reunião extraordinária para o 

próximo dia 15 de abril, pelas 09,30 horas. ---------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcinia Martins Sereno, para convidar todos a participar das 

atividades na Biblioteca, nos próximos dias 12, 13 e 14 de abril. Destaca 3 momentos. A 

inauguração, a apresentação do livro «És meu, disse ela» de António Manuel Ribeiro, vocalista 

dos UHF e a ópera “La Serva Padrona”. ------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, para convidar todos a assistirem ao 

evento 3ª Edição do “RF Vagos Open”, no próximo fim-de-semana no Pavilhão Desportivo do 

Colégio de Calvão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, para convidar todos a participarem na 

atividade “Dia dos Moinhos Abertos”, agendada para o dia 07 de abril, caso as condições 

climatéricas o permitam. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 

Ata n.º 08/2019, de 04 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para mais uma vez questionar o ponto 

de situação do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), uma vez que 

existe algum descontentamento e falta de informação, nomeadamente no que diz respeito aos 

limites das faixas de gestão de combustível. Como o plano ainda não foi aprovado surgem dúvidas 

no que diz respeito há legalidade destas ações. ------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu o seguinte: ------------------------------------------ 

Sobre o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, as medidas estão em vigor. 

Formalmente o plano terminou a sua validade a 31 de dezembro do ano passado. Do ponto de vista 

da execução prática todas as medidas que estão no plano estão a ser executadas. -------------------- 

A reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) realizada 

em outubro do ano passado, com o objetivo de aprovar o plano, foi inconclusiva pelas razões já 

aqui anteriormente referidas. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nesta data está agendada uma nova reunião para o dia 11 de abril e desde já convido o sr. Vereador, 

eng.º João Domingues a estar presente. --------------------------------------------------------------------- 

Devemos ter noção de duas coisas diferentes. Uma é o plano com as medidas e com a definição 

das áreas prioritárias de atuação. Outra coisa é a Lei. A Lei tem que ser cumprida. Portanto 

havendo ou não plano há um exercício do cumprimento da Lei. ---------------------------------------- 

A demora foi provocada porque recusámos considerar toda a área do Concelho como aglomerado 

populacional. Essa situação duplicava os custos e a área a limpar. Fizemos um trabalho minucioso 

no sentido de minimizar o impacto nos proprietários. ---------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 

DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. PEDRO DA PALHAÇA E O MUNICIPIO DE 

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

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

 Informação da CNAS, de 19 de março de 2019; ---------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo de Cooperação, que a seguir se transcreve: --------------------------------------- 
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“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Centro Social Paroquial S. Pedro da Palhaça, com sede em Praça Centro Social, 1, Palhaça, 

Concelho de Oliveira do Bairro e Distrito de Aveiro, Pessoa Colectiva nº 501147292, adiante designado 

por Primeiro Outorgante, aqui representado pelos seus legais representantes, Francisco José Rodrigues 

de Melo, portador do cartão de cidadão nº 08210971 0 ZZ6, emitido pela República Portuguesa e válido 

até 18/08/2020 e Graça Marques da Silva Luzio, portadora do cartão de cidadão nº 5073833 0 ZX3, 

emitido pela República Portuguesa e válido até 19/02/2022, na qualidade de Presidente e Vice-Presidente, 

respetivamente, tudo conforme resulta da declaração emitida pela Diocese de Aveiro em 3 de abril de 

2018, ata nº 302 da Direção do Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça, datada de 16 de maio 

de 2016, ata nº 343 da Direção do Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça, datada de 3 de abril 

de 2018 e respetivos estatutos, e o Município de Vagos com número de identificação de Pessoa Coletiva 

nº 506912833, adiante designado por Segundo Outorgante, representado pelo seu Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, é celebrado e reciprocamente aceite, ao abrigo do disposto 

no Decreto-Lei n.º 18/89 de 11 de janeiro e da Portaria 432/2006 de 3 de maio, o presente Protocolo de 

Cooperação, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

Constitui objeto do presente Protocolo a concretização de uma cooperação entre o Primeiro Outorgante 

e o Segundo Outorgante, designadamente a ocupação em atividades socialmente úteis num ambiente 

normal de trabalho, do adiante designado por trabalhador ocupacional, Rui Filipe Silva, residente em 

Rua Beco de Grijó, 6, S. Romão, Concelho de Vagos e Distrito de Aveiro, portador do cartão de cidadão 

nº 15773563 0 ZY0, de forma a contribuir para o seu bem-estar, satisfação pessoal e integração na 

comunidade.  

Cláusula Segunda 

(Conteúdo das atividades ocupacionais, local e horário) 

1. As atividades a executar pelo trabalhador ocupacional são atividades relacionadas com 

jardinagem: arrancar ervas, apanhar folhas, varrer, transportar resíduos para os respetivos 

contentores. Executa também tarefas relacionadas com os serviços operacionais.  

2. O trabalhador ocupacional executa as atividades descritas no ponto anterior, ao serviço do 

Município de Vagos. 

3. Estas atividades são executadas às segundas, terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, ou noutro dia 

e horário a acordar entre as partes outorgantes. 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

São obrigações da Primeira Outorgante: 

a) Respeitar a vontade do trabalhador ocupacional e colaborar com o Segundo Outorgante, 

disponibilizando, sempre que necessário, uma equipa de apoio e acompanhamento para execução 

e desenvolvimento das atividades; 
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b) Garantir ao trabalhador ocupacional um Seguro de Acidentes Pessoais. 

Cláusula Quarta 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

São obrigações do Segundo Outorgante: 

a) Manter na sua estrutura o trabalhador ocupacional, de acordo com as condições definidas no 

presente Protocolo; 

b) Colaborar com a equipa de apoio e acompanhamento do utente de CAO e facultar o acesso aos 

Técnicos do Primeiro Outorgante, e da Técnica de Acompanhamento; 

c) Manter em lugar visível o nome do trabalhador ocupacional que integra na sua estrutura, bem 

como o respetivo horário de trabalho e início de atividade. 

Cláusula Quinta 

(Deveres e Obrigações do Trabalhador Ocupacional) 

O Trabalhador Ocupacional deve: 

a) Tratar com urbanidade os representantes das entidades onde são prestadas as atividades e 

demais colaboradores das mesmas; 

b) Guardar lealdade às mesmas entidades, designadamente não transmitindo para o exterior 

informações de que tenham tomado conhecimento durante o tempo de permanência nas 

instalações ou de duração das atividades;  

c) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhes 

sejam confiados no decurso da realização das atividades.  

Cláusula Sexta 

(Comparticipação Financeira) 

1. A comparticipação financeira a atribuir mensalmente pelo Segundo Outorgante, ao trabalhador 

ocupacional, será de 70,00€, que correspondente ao tipo de tarefas que o trabalhador executa e 

à sua rentabilidade e que não ultrapassa o valor da Pensão Social em vigor, (ao abrigo do nº.1 

do art.º 8º. da Portaria 432/2006 de 3 de Maio – D.R. I série B), anualmente atualizada, conforme 

a percentagem do aumento salarial. 

2. A comparticipação no ponto anterior pode, e tendo como referência máxima a Pensão Social, 

sofrer aumento ou diminuição, em resultado da avaliação anual entre as partes envolvidas: 

Primeira e Segundo Outorgantes, ficando esta avaliação registada e assinada em documento 

próprio, no Processo do trabalhador ocupacional. 

Cláusula Sétima 

(Renovação sucessiva) 

1. O presente Protocolo entra em vigor no dia 4 de abril de 2019 e tem a duração de 6 meses, 

renovando-se automática e sucessivamente nas mesmas condições, por iguais períodos, salvo se 

for denunciado por qualquer das partes. 

2. A denúncia prevista no número anterior deve ser comunicada à outra Parte, por escrito. 
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Cláusula Oitava 

(Natureza jurídico-laboral das atividades) 

1. As atividades e serviços a prestar pelo trabalhador ocupacional não se enquadram nos regimes 

de emprego protegido do mercado social de emprego ou em qualquer outra política de emprego 

vigente, pelo que não conferem ao trabalhador ocupacional direito a qualquer vínculo de natureza 

jurídico-laboral.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 944 no valor 420,00 € (quatrocentos e vinte euros); ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 21 de março de 2019: “À Reunião de 

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

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

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

Devem a DGF e o NAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------------- 

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

3 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL 

E O MUNICIPIO DE VAGOS – I DUATLO DE VAGOS ----------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 01 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Considerando: 

1. Que a prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos, reconhecido na Constituição 

da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 79.º; 

2. Que o Município de Vagos tem atribuições nos domínios dos equipamentos urbanos, de tempos 

livres e do desporto, da saúde e da promoção do desenvolvimento, nos termos do n.º 2 do 

artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

3. O investimento feito pelo Município de Vagos na massificação da prática de atividade física 

regular e orientada, criando condições à realização de diversos eventos desportivos de 

diferentes modalidades; 

4. Que a atividade a organizar ao abrigo do presente protocolo visa a prossecução do interesse 

público e a melhoria da qualidade de vida da população, onde se inclui a prática desportiva;  

Face ao exposto, propõe-se que se remeta à reunião ordinária da Câmara Municipal a proposta 

de minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Federação de Triatlo de Portugal com 

vista à organização do I Duatlo de Vagos, em anexo, para aprovação da mesma e, 



 
 

Ata n.º 08/2019, de 04 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

consequentemente, autorização do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o 

referido protocolo”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

I DUATLO DE VAGOS 

14 de Abril de 2019 

 

Entre a Federação de Triatlo de Portugal, Pessoa Coletiva de Direito Público nº 502 257 270, 

com sede na Alameda do Sabugueiro 1B, 2760-128 Caxias, aqui representada por Vasco 

Rodrigues, Presidente, adiante designada por FTP ou 1º outorgante e o Município de Vagos, 

pessoa coletiva nº 506 912 833, com Sede na Rua da Saudade, 3840 – 420 Vagos, aqui 

representada por Silvério Rodrigues Regalado, Presidente, adiante designado por organizador 

ou 2º outorgante, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULAS FINANCEIRAS E LEGAIS 

1. O objeto do presente Protocolo é a execução, pelo organizador, de um evento designado “I 

DUATLO DE VAGOS”, que terá o estatuto de prova a contar para o CAMPEONATO NORTE 

DE CLUBES DE DUATLO ESTRADA e CAMPEONATO CENTRO NORTE DE CLUBES DE 

DUATLO ESTRADA. 

2. Constituem receita da FTP, o valor obtido com 100% das inscrições.  

3. As taxas de seguro obtidas reverterão para a FTP liquidar os mesmos. 

4. São encargos da FTP: 

- Pagamentos a técnicos e colaboradores; 

- Alimentação dos técnicos da FTP; 

- Alojamento dos técnicos da FTP; 

  - Promoção e divulgação da prova junto dos atletas e clubes seus federados no site da 

Delegação Norte e FTP; 

  - Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil para atletas federados e não 

federados, e de responsabilidade civil dos técnicos e colaboradores da Federação de 

Triatlo de Portugal; 

  - Materiais a empregar na operacionalização da prova; 

  - Apoio à deslocação dos clubes; 

5. São encargos do Organizador: 

      - Apoio médico e/ou paramédico (TAS dos Bombeiros Voluntários de Vagos); 

      - Promoção e divulgação geral do evento; 

      - Medalhas e ou troféus para os Vencedores de Clubes e Individuais; 

      - Lembranças para todos os participantes (T-Shirts); 

      - Seguros de acidentes pessoais para os elementos da organização e de responsabilidade civil 

do evento; 
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      - Ser portador de uma licença municipal para organização da prova desportiva; 

      - Policiamento; 

      - Possuir uma licença para emissão de sons gravados (música) na via pública; 

6. Incompatibilidades: 

Eventuais incompatibilidades entre os outorgantes sobre espaços reservados aos 

patrocinadores serão, sempre que possível, resolvidas consensualmente. Caso contrário 

prevalecerá a vontade do organizador. 

7. Incumprimento: 

O incumprimento reiterado das obrigações contratuais por qualquer das partes constitui 

fundamento para a resolução do presente protocolo. Nesse caso, ou face à desistência 

voluntária de uma das partes em organizar a prova, essa entidade fica obrigada a indemnizar 

a outra em 5.000€ (cinco mil euros). 

8. As dúvidas resultantes de interpretação ou execução do presente protocolo e os casos omissos 

serão resolvidos de comum acordo entre os outorgantes. 

9. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, e é elaborado em 

duplicado, um para cada uma das partes, ambos aceitando o seu conteúdo e obrigando-se ao 

seu integral cumprimento. 

10. Cedência da posição contratual: 

O organizador não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e 

obrigações decorrentes do presente protocolo, sem autorização da FTP.  

11. No caso de incumprimento dos prazos fixados no protocolo que inviabilizem a realização da 

prova, por causa imputável ao organizador, poderá ser-lhe aplicada uma penalidade, até ao 

limite de 200% do valor da taxa da prova, deliberada pela Direção da FTP, considerando a 

argumentação apresentada. 

12.  O não cumprimento das atribuições e encargos previamente acordados e constantes neste 

protocolo, implicam o pagamento de uma penalidade no valor de 200€ por cada item em 

falta, pela entidade em falta e a favor da outra parte.  

13. Caso fortuito ou de força maior: 

- Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

for impedido de cumprir as obrigações assumidas no protocolo; 

- A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte. 

14. Rescisão do protocolo: 

- O incumprimento definitivo, por uma das partes, dos deveres resultantes do protocolo 

confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de rescindir o mesmo, sem 

prejuízo das correspondentes indemnizações legais; 

- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento definitivo a não 

realização da prova no prazo acordado em protocolo. 



 
 

Ata n.º 08/2019, de 04 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

15.  Foro competente: 

Para todas as questões emergentes do protocolo será competente o Tribunal da Comarca de 

Oeiras. 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

16.  O evento terá lugar no dia 14 de Abril de 2019. 

17.  A homologação da prova é da competência da Direção da FTP ou por alguém designado 

por esta. 

18.  As distâncias para as provas objeto do presente protocolo são: 

- Duatlo Sprint: Corrida Inicial – 5 km | Ciclismo – 20 km | Corrida Final – 2,5 km. 

19.  Visitas técnicas: 

- A organização da prova será precedida de visita/s técnica/s pela FTP, tantas quantas as 

que a FTP entender serem necessárias; 

- Se a visita revelar que a organização da prova não cumpre com alguma determinação 

regulamentar, não excecionada em protocolo, a FTP, atendendo à gravidade da situação, 

pode: 

- Exigir a correção imediata da situação; 

- Aceitar que a prova aconteça com o incumprimento regulamentar detetado; ou 

- Rescindir o protocolo, incorrendo o organizador em responsabilidade. 

20.  Regulamentos: 

Os regulamentos especificamente aplicáveis à organização da prova são o Regulamento 

Geral de Competições e o Regulamento Técnico. 

21.  São deveres do Organizador: 

- Em caso de utilização da via pública, assegurar todas as condições de segurança 

rodoviária, nomeadamente o encerramento do trânsito, com um mínimo de 30 minutos de 

antecedência face à hora de partida da prova; 

- Disponibilizar espaços de apoio à prova, nomeadamente balneários para banhos dos 

atletas e instalações sanitárias, locais para convívio/Zona de Recuperação e entrega de 

prémios; 

- Promover e divulgar o evento, incluindo nos órgãos de comunicação social; 

- Comunicar a realização do evento ao Hospital, Centro de Saúde e ou outras instituições 

de saúde; 

- Assegurar o número de baias/grades/barreiras indicado pela FTP para as várias situações 

(área de transição, meta, etc); 

- Informar a população da realização do evento. 

INSCRIÇÕES/RECEÇÃO/SECRETARIADO/RESULTADOS 

- Proporcionar local e ponto de energia elétrica, para secretariado de receção aos atletas e 

clubes. 

ÁREA DE TRANSIÇÃO: 
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- Fornecer e montar a Publicidade que achar necessário. 

CICLISMO: 

- Assegurar os recursos humanos para a gestão total do percurso (controlo de acessos ao 

percurso; ambulância de socorro; aviso ao hospital mais próximo das características da 

prova e das consequências a que os atletas estão mais sujeitos em caso de acidente); 

- Garantir que o percurso se encontra encerrado e efetuar as devidas reparações para que 

os percursos apresentem os níveis de segurança necessários;  

- Assegurar os meios necessários de segurança, nomeadamente, os decorrentes do apoio 

médico e paramédico (Bombeiros Voluntários de Vagos); 

- Assegurar a permanência de um mínimo de 2 ambulâncias durante o desenrolar da prova 

(uma pode ficar no Quartel de prevenção para a eventualidade de ser necessária);  

- Assegurar a vedação total de circulação automóvel. 

CORRIDA: 

- Assegurar os recursos humanos para a gestão total do percurso (controlo de acessos ao 

percurso; ambulância de socorro; aviso ao hospital mais próximo das características da 

prova e das consequências a que os atletas estão mais sujeitos em caso de acidente); 

- Garantir que o percurso se encontra encerrado e efetuar as devidas reparações para que 

os percursos apresentem os níveis de segurança necessários; 

- Assegurar os meios necessários de segurança, nomeadamente, os decorrentes do apoio 

médico e paramédico (Bombeiros Voluntários de Vagos); 

- Assegurar a permanência de um mínimo de 2 ambulâncias durante o desenrolar da prova 

(uma pode ficar no Quartel de prevenção para a eventualidade de ser necessária);  

- Assegura a vedação total de circulação automóvel; 

- Fornecer um ponto de energia elétrica junto à Chegada/Meta. 

SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS: 

- Assegurar ambulância para prestação de primeiros socorros; 

- Se se ausentar deve de imediato ser substituída por outra; 

- Ficar no Quartel, preparada para entrar no percurso se necessário. 

HIGIENE: 

- Assegurar caixotes de lixo e ecoponto (Área de transição, abastecimentos e Meta, entre 

outros). 

22. São deveres da FTP: 

- Nomear um delegado técnico (D.T.) para o acompanhamento e assistência à prova; 

- Fornecer dorsais para identificação dos atletas; 

- Fornecer e montar a Publicidade que achar necessário; 

- Garantir o apoio técnico ao organizador antes, durante e após a prova; 

- Disponibilizar o serviço de arbitragem;  
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- Garantir a supervisão dos percursos e a disponibilização de materiais como dorsais, nºs 

para bicicletas e cestos; 

- Divulgar a prova no site da Delegação Norte e FTP mediante cartaz a enviar pelo 

organizador até 15 dias antes do evento; 

- Publicar os resultados da prova no site da Delegação Norte da FTP. 

- Providenciar os prémios (troféus e ou medalhas/medalhões) de acordo com as tabelas 

seguintes: 

- Campeonato Norte de Clubes de Duatlo Estrada: 

 

ESCALÕES MASCULINOS FEMININOS 

   

GERAL 

Absolutos 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

DELEGAÇÃO NORTE 

Absolutos 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

Cadetes (nascidos em 2002 e 2003) 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Juniores (nascidos em 2000 e 2001) 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 20-24 (nascidos entre 

1995 e 1999) 
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 25-29 (nascidos entre 

1990 e 1994) 
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 30-34 (nascidos entre 

1985 e 1989)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 35-39 (nascidos entre 

1980 e 1984)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 40-44 (nascidos entre 

1975 e 1979)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 45-49 (nascidos entre 

1970 e 1974)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 50-54 (nascidos entre 

1965 e 1969)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 55-59 (nascidos entre 

1960 e 1964)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 60-64 (nascidos entre 

1955 e 1959)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 65-69 (nascidos entre 

1950 e 1954)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 70-74 (nascidos entre 

1945 e 1949)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 75-79 (nascidos entre 

1940 e 1944)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 
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Grupo de Idades 80-84 (nascidos entre 

1935 e 1939)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 85-89 (nascidos entre 

1930 e 1934)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idades 90-94 (nascidos entre 

1925 e 1929)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

 

 

Grupo de Idades 95-99 (nascidos entre 

1920 e 1924)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Grupo de Idade 100 e mais (nascidos em 

1919 e antes)  
1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

Clubes/Equipas 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

OUTRAS REGIÕES 

Absolutos 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

Clubes/Equipas 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

NÃO FEDERADOS 

Absolutos 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

   

Estafetas Absolutas 1ª, 2ª e 3ª 

   

PARATRIATLO 

Escalão a definir à data da prova 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Escalão a definir à data da prova 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

Escalão a definir à data da prova 1º, 2º e 3º 1ª, 2ª e 3ª 

 

INSCRIÇÕES/RECEÇÃO/SECRETARIADO/RESULTADOS 

- Assegurar todas as tarefas administrativas da prova de apoio a atletas e clubes; 

- Assegurar a recolha e processamento das inscrições e a elaboração dos resultados finais. 

ÁREA DE TRANSIÇÃO: 

- Elaborar e colocar a identificação dos clubes, atletas individuais, atletas não federados e 

equipas de estafetas; 

- Assegurar os recursos humanos para o acompanhamento, gestão e controlo da área de 

Transição; 

- Fornecer cestos para arrumação do material dos atletas; 

- Fornecer placas de sinalização das zonas de montagem e desmontagem no segmento de 

ciclismo; 

- Providenciar outros meios materiais necessários. 

CICLISMO:  
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- Providenciar os meios materiais para a montagem do percurso (placas de sinalização do 

sentido da prova e km, entre outros); 

- Assegurar os recursos humanos para o acompanhamento, gestão e controlo do percurso 

de ciclismo. 

CORRIDA: 

- Providenciar os meios materiais para a montagem do percurso (placas de sinalização do 

sentido da prova e km, entre outros); 

- Assegurar os recursos humanos para o acompanhamento, gestão e controlo do percurso 

de corrida;  

- Assegurar abastecimentos durante a prova. 

As partes declaram aceitar sem reservas o presente protocolo.”; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de abril de 2019: “À Reunião de Câmara”.  

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de abril de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 35.042,98 € (trinta e cinco mil, quarenta e dois euros e noventa e oito 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 18 a 23 de março de 2019 

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

 Divisão de Urbanismo (DU) - No período de 11 a 23 de março de 2019 – 17 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 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – CLUBE 

DE NATAÇÃO DE VAGOS – “III TORNEIO DE 1.ª BRAÇADA E III TORREGI” ------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 01 de abril de 2019, propondo a atribuição de apoio logístico e técnico 

e de subsídios no valor de: ------------------------------------------------------------------------------------ 

o 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros), para o evento III Torneio de 1.ª Braçada; ------ 

o 704,00 € (setecentos e quatro euros), para o evento III Torregi. ------------------------------ 

 Requisição n.º 941 no valor 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros); --------------------------------- 

 Requisição n.º 942 no valor 704,00 € (setecentos e quatro euros); ------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de abril de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente os eventos e 

atribuir ao Clube de Natação de Vagos subsídios no valor de: ------------------------------------------------ 

o 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros), para o evento III Torneio de 1.ª Braçada; ----------- 

o 704,00 € (setecentos e quatro euros), para o evento III Torregi. ------------------------------------ 

Devem a DGF e o NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

4 – ACIDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – MARIA CRISTINA DA SILVA 

SIMÕES MARCELINO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Cristina da Silva Simões Marcelino, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 27 de junho de 2018; ------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 19 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1. A senhora Maria Cristina da Silva Simões Marcelino, residente na Rua Padre Alírio Melo, nº 

74, em Lameiro do Mar, 3840-505 Santo António de Vagos, veio requerer junto desta Câmara 

Municipal o ressarcimento dos danos causados no seu veículo, matrícula 09-66-MT, em virtude 

de, no dia 13/06/2018, pelas 17:10 horas, ter rebentado o pneu e danificado a jante da frente do 
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lado direito do carro, quando fazia o trajeto habitual (Z.I. Lombomeão) nuns buracos existentes 

na Rua do Cabanão, em Vagos. 

2. Refere também a lesada que ligou ao irmão para lhe ir trocar o pneu, e que não chamou a GNR 

porque tinha de estar na Escola Secundária às 17:30 horas. No dia seguinte contactou a GNR, 

que foi ao local confirmar a ocorrência. Apresenta como testemunhas: Licínia Gonçalves Varanda 

Ribeiro, Rosa Celina de Jesus Condeço Simões Pandeirada, Paulo Jorge da Silva Pandeirada, 

João António Simões Marcelino e Carlos Manuel Simões Regalado. 

3. Analisada a documentação que foi apresentada pode-se aferir que o pedido de ressarcimento 

dos danos corresponde ao seguinte: 

 a) Certidão da GNR de Vagos, €85,00; 

 b) Orçamento respeitante aos danos do pneu, jante, alinhamento, etc, €191,33; 

 c) Orçamento respeitante à substituição dos amortecedores, €530,88. 

 4. Sobre o assunto foi prestada a informação de 20/02/2019 no sentido do indeferimento da 

pretensão, pelo que procedeu-se à audição do interessado para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 486, de 26/02/2019). 

5. No decurso do prazo da audiência, veio a interessada complementar o seu pedido de 

ressarcimento de danos, apresentando a seguinte documentação: 

- Cartão de Cidadão, da requerente e do marido; 

- Documento Único Automóvel; 

- Certificado de Inspeção Periódica. 

- Declaração da empresa Ultimat Car, Lda, sobre a inexistência de sintomas de desgaste do 

amortecedor nas revisões anteriores ao acidente; 

- Fatura-Recibo da empresa Pneus Arménio, no valor de €191,330. 

6. Quanto à pronúncia sobre o teor da informação, alega o seguinte: 

“ (…) 

 Relativamente à matéria levada aos pontos 11) e 12) da informação prévia, sou a esclarecer, desde 

já, o seguinte: 

 A prova cabal da ocorrência do sinistro em virtude da existência de buracos na via pública está 

mais do que evidente, pois, apesar de a deslocação da patrulha não ter sido no próprio dia do sinistro, certo 

é que foi no dia seguinte e os buracos já lá se encontravam. Note-se que no auto de notícia se refere 

claramente (verificado pelo OPC) que: “o participante verificou que a via se encontra em mau estado de conservação 

naquele troço e que os referidos buracos obrigam os condutores a desvios bruscos, podendo provocar situações mais 

gravosas.” Além disso, existem testemunhas oculares, já indicadas no processo de reclamação de danos. 

 Por outro lado, e relativamente ao ponto 12), sempre se dirá que o que aí consta não passa de 

mera presunção, pois o Município não tem competência para avaliar o estado do veículo, nem sequer 

procedeu a qualquer peritagem ao mesmo. 

 O Município está desde logo a partir do pressuposto que eu estou a mentir quando me refiro ao 

modo como ocorreu o sinistro e o motivo. 
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 Parece-me, salvo o devido respeito, que as dúvidas levantadas na informação técnica não suportam 

com a devida e necessária fundamentação o indeferimento da minha pretensão de ser ressarcida. 

 Irei oportunamente juntar a factura e outros documentos que suportam a minha pretensão. 

(…) “ 

7. Sobre esta pronúncia, e a propósito da documentação apresentada, esclarece-se desde já que, 

conforme se extrai da informação de 20/02/2019, apenas é feita referência ao facto da requerente 

não ter apresentado a sua identificação completa, ou seja, não foi exigido à mesma qualquer cópia 

do cartão de cidadão, e muito menos do cartão de cidadão do seu marido. 

8. No que diz respeito às alegações a que se referem os pontos 11 e 12, da citada informação, não 

subsistem quaisquer dúvidas sobre a existência de buracos na estrada, à data, referenciados no 

Relatório de Serviço nº 97/2018, de 14/06/2018, da GNR de Vagos. A verdade é que, pelo facto 

da GNR de Vagos, ou outra entidade oficial, não ter estado presente no local, no preciso momento 

em que se verificou a ocorrência, impossibilita a Câmara Municipal de estabelecer, com elevado 

grau de confiança, um nexo de causalidade entre a existência desses buracos e os danos da 

viatura, e, como tal, assumir a responsabilidade pelo ressarcimento desses danos. 

9. Quanto às alegações apresentadas relativamente aos amortecedores, dever-se-á interpretar o 

teor da informação de forma extensiva, ou seja, ao entender-se que não há relação direta entre a 

existência dos buracos e os danos – visíveis – no pneu e jante, então, não se poderia presumir, de 

igual modo, a existência de relação direta entre esses buracos e os danos – ocultos – nos 

amortecedores. 

Nestes termos, entendo que não há motivos para serem alterados os pressupostos que suportaram 

a audição prévia da interessada, pelo que sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida 

com base na referida informação, de 20/02/2019, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ (…)10. Sem prejuízo do referido no número anterior, e conforme se extrai do atrás descrito no 

número 5, é de salientar o facto de que o Relatório de Serviço nº 97/2018, de 14/06/2018, da GNR 

de Vagos, relata as ocorrências que, alegadamente, tiveram lugar nos dias 12 e 13/06/2018. Isto 

significa que nenhum dos intervenientes solicitou a presença da GNR de Vagos, ou outra entidade 

oficial, no local, no preciso momento em que se verificaram as respetivas ocorrências.     

11. Assim, não existe prova cabal de que os danos na viatura foram consequência direta da 

passagem do veículo nos buracos e, consequentemente, que o Município de Vagos seja 

responsável por esses danos. 

12. De igual modo, não se pode presumir, por princípio, que os amortecedores do veículo terão 

ficado danificados em consequência de ter passado nos buracos. Na verdade, estamos perante 

uma viatura que terá sido matriculada por volta do ano de 1998, atualmente com cerca de 110.000 

Km, conforme consta do orçamento da Ultimat-Car, Lda, e, como tal, com bastante desgaste. 

Como tal, entendo que também não estão reunidos os requisitos que comprovem uma relação 

direta de causa-efeito, da passagem da viatura pelo buraco e os danos provocados nos 

amortecedores.  
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13. Assim, para efeitos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas, não se encontram reunidos os pressupostos do dever de 

indemnizar que recai sobre a Autarquia.”; ----------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 20 de março de 2019: “À próxima 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 19 de março de 2019. --------------------- 

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

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

5 – ACIDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CARLOS MANUEL SIMÕES 

REGALADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Carlos Manuel Simões Regalado, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 20 de agosto de 2018; ------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 19 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1. O Sr. Carlos Manuel Simões Regalado, residente na Rua das Almas, nº 1, em Cabecinhas, 

Calvão, 3840-018 Vagos, veio requerer junto desta Câmara Municipal o ressarcimento dos danos 

causados no seu veículo, matrícula 23-45-OR, em virtude de, no dia 12/06/2018, pelas 17:40 

horas, ter danificado o pneu, jante e o braço de direção nuns buracos existentes na Rua do 

Cabanão, em Vagos. O pedido de ressarcimento é do montante de €236,09 (duzentos e trinta e 

seis euros e nove cêntimos), e corresponde à substituição do pneu, taxas, alinhamento de direção, 

reparação de jante e braço. 

 2. Sobre o assunto foi prestada a informação de 21/02/2019 no sentido do indeferimento da 

pretensão, pelo que procedeu-se à audição do interessado para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 483, de 26/02/2019). 

3. Decorrido o prazo da audiência, que terminou em 15/03/2019, não foi apresentada qualquer 

reclamação. 

Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação, de 21/02/2019, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ (…) 7. Conforme se extrai do atrás descrito no número 4, é de salientar o facto de que o Relatório 

de Serviço nº 97/2018, de 14/06/2018, da GNR de Vagos, relata as ocorrências que, alegadamente, 

tiveram lugar nos dias 12 e 13/06/2018. Isto significa que nenhum dos intervenientes solicitou a 

presença da GNR de Vagos, ou outra entidade oficial, no local, no preciso momento em que se 

verificaram as respetivas ocorrências.     
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8. Assim, não existe prova cabal de que os danos na viatura foram consequência direta da 

passagem do veículo nos buracos e, consequentemente, que o Município de Vagos seja 

responsável por esses danos. 

9. Do exposto resulta que, não sendo possível estabelecer um nexo de causalidade, para efeitos 

do disposto no Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas, não se encontram reunidos os pressupostos do dever de indemnizar que recai sobre a 

Autarquia.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 20 de março de 2019: “À próxima 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 19 de março de 2019. --------------------- 

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

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

6 – ACIDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDRO MARTINS ANACLETO  

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

 Requerimento de Pedro Martins Anacleto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 

de dezembro de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDCAJ, de 22 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1. O Sr. Pedro Martins Anacleto, residente na Estrada Real, nº 36, Carregosa, 3840-301 Ouca, 

vem solicitar que seja ressarcido dos danos provocados na sua viatura, matrícula 09-AH-98, em 

virtude de, no dia 06/12/2018, pelas 18.00 horas, quando circulava na Estrada Municipal 585, no 

sentido norte-sul, ao chegar à segunda curva, teve necessidade de se desviar de um veículo pesado 

que seguia em sentido contrário e, ao fazê-lo, a roda traseira do lado direito foi à berma. Em 

consequência, rebentou o pneu e a jante ficou danificada, em virtude de lá se encontrar um enorme 

buraco causado pelo desgaste do alcatrão. 

Mais refere que a GNR de Ílhavo esteve no local e tomou conta da ocorrência, facto que deu 

origem ao processo 229. 

Os danos provocados foram do montante de €354,36. 

 2. Sobre o assunto foi prestada a informação de 19/02/2019 no sentido do indeferimento da 

pretensão, pelo que procedeu-se à audição do interessado para se pronunciar, querendo, sobre 

essa intenção de indeferimento (ofício 446, de 21/02/2019). 

3. Decorrido o prazo da audiência, que terminou em 11/03/2019, não foi apresentada qualquer 

reclamação. 



 
 

Ata n.º 08/2019, de 04 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

18 

Nestes termos, sou de parecer que a pretensão deverá ser indeferida com base na referida 

informação, de 19/02/2019, que aqui se transcreve na parte aplicável: 

“ (…) 8. No que diz respeito às bermas da estrada, o artigo 1º, alínea b), do Código da Estrada, 

define “Berma” como sendo a “superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito 

de veículos e que ladeia a faixa de rodagem”. 

9. Mais, de acordo com o artigo 17º, nº 1, do Código da Estrada, “ Os veículos só podem circular 

nas bermas … desde que o acesso aos prédios o exija …”, sendo que “Quem infringir … é 

sancionado com coima de (euro) 60 a (euro) 300.” 

(…) 17. Pese embora o facto do processo não estar completamente instruído, designadamente por 

falta do Auto de Ocorrência da GNR, constata-se, e é assumido pelo requerente, que a ocorrência 

teve lugar fora da faixa de rodagem, tendo a berma da estrada sido utilizada para outros fins, ou 

seja, para se desviar de um veículo que seguia em sentido contrário. 

18. Ora, conforme atrás foi descrito nos números 8 e 9, as bermas da estrada não se destinam a 

trânsito de veículos. As mesmas são usadas apenas para acesso aos prédios. Aliás, tanto assim é 

que o seu uso indevido é considerado infração, punível com coima. 

19. Por outro lado, e pese embora a existência de uma eventual culpa por parte do condutor do 

veículo pesado que seguia em sentido contrário e tê-lo-á obrigado a socorrer-se da berma para 

evitar um acidente, assunto do qual o Município de Vagos é alheio, a verdade é que também não 

podemos afirmar, garantidamente, que o condutor do veículo, objeto do presente processo, tenha 

dado cumprimento ao disposto no artigo 24º, do Código da Estrada, ou seja, que tenha regulado 

a velocidade perante as características, estado da via e intensidade do trânsito, e que, mesmo 

assim, não tenha conseguido fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, por forma 

a não ter que se desviar para a berma, e assim evitar a ocorrência. 

20. Desta forma, fica excluída qualquer ilicitude e culpa por parte do Município de Vagos, no 

caso em apreço, e, como tal, fica também excluído qualquer nexo de causalidade.””; ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de março de 2019: “À próxima 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 22 de março de 2019. --------------------- 

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

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

7 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CICLO – EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNOS DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA, 

SEM TÍTULO DE RESIDÊNCIA LEGAL EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS -------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Informação/Proposta do NAS, de 25 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“I - Fundamento:  

 No âmbito das atribuições dos municípios, e dando cumprimento ao estipulado na Lei do 

Orçamento de Estado para 2018, foi organizado o processo de candidaturas aos Auxílios 

Económicos, para o ano letivo 2018/2019, conforme o previsto no referido documento, “por via 

das alterações agora introduzidas ao Despacho n.º 8452 – A/2015, de 31 de julho, alterado pelo 

Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, 

de 11 de julho, dá-se cumprimento ao disposto na Lei do Orçamento do Estado para 2018, 

aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. Deste modo o presente despacho procura 

acentuar o papel da ação social escolar como meio de combate às desigualdades sociais e 

promover o rendimento escolar de todos os alunos, reforçando as condições para que tal seja 

possível.” 

Pretendendo-se dar cumprimento à Deliberação da R. C. do dia 22 de novembro de 2018, que se 

transcreve: 

“ 1. No âmbito das medidas da 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 da 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 de Ação Social que indique da necessidade de atribuição do apoio, 

devendo este relatório ser apresentado à Câmara Municipal para deliberação quanto ao mesmo.” 

Na observância do acima descrito, foram avaliadas as candidaturas, recentemente rececionadas 

neste serviço. 

Após avaliação de cada uma das candidaturas apresentadas, com realização das visitas 

domiciliárias, sempre que a situação o justificava, foi elaborada a Grelha de Apoio abaixo, com 

os dados dos alunos candidatos e a proposta do apoio a atribuir.  

II - Proposta:  

Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pelos encarregados 

de educação e à deliberação da Reunião de Câmara do dia 22 de novembro, propõe-se que a 

Câmara Municipal de Vagos delibere: 

1 – Sobre a atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao nível das refeições 

escolares, aos alunos constantes na Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que 

possibilita aos alunos beneficiar das refeições escolares a título gratuito, no período indicado e 

referente ao presente ano letivo: 
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Estabelecimento 

de Ensino 

Nome do/a 

aluno/a 

Data da 

avaliação 

Reúne 

critérios de 

avaliação 

Escalão 

a 

atribuir 

Data de início do 

benefício 

EB1 de Ouca Tiago de Oliveira 

Castro 

22/03/2019 Sim A março 

EB1 de Vigia Jhoscar 

Alexander 

Ordonêz da Silva 

22/03/2019 Sim A março 

EB1 de Vigia Carlos Alejandro 

Ordonêz 

22/03/2019 Sim A março 

EB1 de Salgueiro Johan Alexander 

Popper de Abreu 

25/03/2019 Sim A janeiro 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 27 de março de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios, no âmbito da 

Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, aos alunos constantes na Grelha de Apoio supra, 

com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita aos alunos beneficiar das refeições escolares a 

título gratuito, no período indicado e referente ao presente ano letivo. -------------------------------------- 

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

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

8 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 100 – MAISVAGOS, SA – DIREITO DE 

PREFERÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, SA, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de março de 2019, na qualidade de proprietária 

do lote 100 da ZIV, solicitando à Câmara Municipal de Vagos autorização para proceder à venda 

do referido lote à empresa MPlastic, Ldª, pelo preço total de 89.700,00 € (oitenta e nove mil e 

setecentos euros), ou seja 13,00 €/m2. Questionando ainda se o Município de Vagos pretende 

exercer o direito de preferência. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 26 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“1- A Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Industriais, S.A., com sede no Centro Social 

e Administrativo da Zona Industrial de Vagos, na qualidade de proprietária do Lote 100, da Zona 
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Industrial de Vagos, com a área de 6.900,00 m², vem informar que pretende vender o mesmo à 

empresa MPlastic, Lda, pelo preço total de €89.700,00, ou seja 13,00€/m², para efeitos de aí 

instalar/construir uma unidade industrial. 

2- Nos termos do artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes da Zona Industrial de Vagos, 

solicita autorização para proceder à referida venda, questionando também se o Município de 

Vagos pretende exercer o direito de preferência ali previsto. 

3- Refere ainda que a empresa MPlastic, Lda, NIPC 506454029, tem por objeto social a 

fabricação, transformação, comercialização, importação e exportação de artigos plásticos e 

afins; importação, exportação e comercialização de matérias-primas, produtos acabados e afins, 

prestação de serviços na área de transformação de plásticos; aluguer de equipamentos. 

4- O artigo 9º, do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, dispõe que 

“… só serão permitidos negócios jurídicos de transmissão de propriedade de lotes e benfeitorias 

neles existentes, desde que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal, que 

usufruirá sempre do direito de preferência”. 

5- Nestes termos, deverá a Câmara Municipal pronunciar-se sobre esta matéria, ou seja, se 

pretende usar do direito de preferência na alienação do lote 100, da Zona Industrial de Vagos, 

propriedade da Mais Vagos - Sociedade Gestora de Parques Industriais, S.A., com o NIPC 

508030021, a favor da empresa MPlastic, Lda, NIPC 506454029, pelo valor de € 89.700,00 

(oitenta e nove mil e setecentos euros).”; ------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 27 de março de 2019: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer do direito de preferência sobre a 

alienação do lote n.º 100 da ZIV e autorizar a venda do mesmo à MPlastic, Ldª. ------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

1.1 PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 8.ª FASE ------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 14 de março de 2019, para efeitos 

de aprovação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 19 de março de 2019, concluindo: “Face ao que antecede, 

sem inconveniente na aprovação do plano em questão pelo dono de obra. …”; ----- 
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 Parecer do CDPOP, de 19 de março de 2019: “Tendo em conta a informação da 

fiscalização pode o Dono da Obra aprovar o PST – 8ª fase.”; -------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 22 de março de 2019: “À reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização Temporária – 8.ª 

fase, apresentado pelo empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.2 PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 8.ª FASE – REVISÃO 01 ---------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 26 de março de 2019, para efeitos 

de aprovação; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 27 de março de 2019, concluindo:“ Face ao que antecede, 

sem inconveniente na aprovação do plano em questão pelo dono de obra. …”; ----- 

 Parecer do CDPOP, de 27 de março de 2019: “De acordo c/informação da 

coordenação e segurança em obra, pode o Dono da Obra aprovar o PST – 8ª fase – 

Revisão 01.”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de março de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização Temporária – 8.ª 

fase – revisão 01, apresentado pelo empreiteiro. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

TRABALHOS A MENOS – EXECUÇÃO DE ROTUNDA ---------------------------------------------------- 

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

 Informação da fiscalização da empreitada, de 14 de março de 2019; ----------------------------------- 
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 Informação do CDPOP, de 14 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Concordo c/ a informação prestada, deve a mesma ser enviada à R.C. Municipal para 

aprovação, se assim o entender.”; -------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 27 de março de 2019: “À reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos respeitantes à 

construção da rotunda, no montante de 82.751,94 € (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um 

euros e noventa e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E13/2007 – REVOGAÇÃO DO ATO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 29 de março de 2019, propondo a revogação da deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de dezembro de 2017; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de abril de 2019: “À Reunião de CM para 

aprovação da presente proposta”. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de 12 

de dezembro de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º E07/2019 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO ----------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 29 de março de 2019, propondo que se inicie novo procedimento de 

contratação pública, mantendo os princípios que foram aprovados em 2017; ------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara de 01 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ----- 
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“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

(E07/2019) 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Obras Públicas (DPOP) proceda à abertura de 

procedimento para a empreitada “Requalificação de Habitação Social – Bairro Dr. Pedro 

Guimarães”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e 

a minuta do anúncio; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 345.000,00 € (trezentos e quarenta e cinco mil 

euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 240 dias; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 21 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Arq. Pedro Castro (*)  

- Eng. Ana Vilão  

(*) Substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 Suplentes: 

- Eng. João Bio. 

- Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, com 

as subsequentes alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 

66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de abril de 2019: “À Reunião de CM para 

aprovação da presente proposta”. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. --------------------------- 

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

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

– PROC.º E15/2017 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA 

EM OBRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação da DPOP, de 27 de março de 2019, concluindo: “Assim, tendo em conta que a presente 

empreitada é constituída também por trabalhos de rede de MT, rede de BT, rede de IP e rede de 

ITUR, sugere-se que seja integrado na equipa de fiscalização em engenheiro eletrotécnico.”; ---- 

 Informação do CDPOP, de 27 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“Concordo c/ a informação … proponho a nomeação do Eng. André Nunes para fazer parte da 

fiscalização.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FISCALIZAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Eng. André Nunes 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de abril de 2019: “Concordo. À C.M. para 

aprovar que se acrescente o Eng. André Nunes à fiscalização previamente aprovada.”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nova equipa de fiscalização. ------------ 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – FAUSTINO SOUSA PINTO – PROC.º 53/19 – CHOUSA DA SENHORA – VAGOS E SANTO 

ANTÓNIO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3057 RÚSTICO --------------------- 

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

 Email, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de março de 2019, solicitando 

certidão de compropriedade, referente ao artigo 3057 R; ------------------------------------------------ 
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  Informação do CDPOP, de 25 de março de 2019, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 25 de março de 2019: “À reunião de 

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

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

prédio sito em Chousa da Senhora, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, artigo 

3057 R, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António. ----------------------- 

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

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

O senhor Presidente da Câmara, ausentou-se definitivamente da sala de reuniões. ----------------------- 

O senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, passou a dirigir os trabalhos -------------------------------- 

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

2 – TERESA CRISTINA LOPES MACHADO – PROC.º 39/11 – GAFANHA DA BOA HORA – 

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

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

 Requerimento de Teresa Cristina Lopes Machado, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 01 de março de 2019, requerendo licença especial para conclusão de obra; ---------------------- 

 Informação da DU, de 22 de março de 2019, concluindo: ----------------------------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar:  

1. O requerente solicitou Licença para obras inacabadas, nos termos do artº 40º do RMUE. 

2. O presente requerimento foi apresentado após o término da Licença especial para 

Acabamentos. Não existindo possibilidades de mais pedidos de prorrogação, o processo 

caducou. Face ao exposto, deverá a Câmara Municipal deliberar a intenção de declarar 

a caducidade do processo, devendo ser notificado o requerente para efeitos de audiência 

prévia. 

3. Nos restantes aspectos, não se vê inconvenientes na pretensão.”; --------------------------- 

 Parecer da CDU, de 22 de março de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 



 
 

Ata n.º 08/2019, de 04 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

27 

“Concordo com a informação prestada … o processo deverá ser remetido a deliberação da CM, 

nos termos do n.º 5 do artigo 71º do RJUE, conjugado com a alínea d) do nº 3 do mesmo artigo, 

para deliberar sobre a intenção de ser declarada a caducidade, após audiência prévia da 

requerente. Mais, e de acordo com o parecer jurídico prestado em semelhantes situações … será 

ainda de deliberar que: 

 - Em caso de não pronúncia, ser considerada definitivamente operada a caducidade;  

- Nos termos do nº2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse na conclusão da obra, por 

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

demolição da mesma.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de março de 2019: “À Reunião da 

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

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse 

na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – JOÃO FILIPE RAMOS SILVA – PROC.º 66/16 – MOITINHA – FONTE DE ANGEÃO E 

COVÃO DO LOBO – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO ------------------------------ 

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

 Requerimento de João Filipe Ramos Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 

de fevereiro de 2019, requerendo prorrogação do prazo de emissão de alvará pelo período de 12 

meses; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação da SADU, de 18 de março de 2019, informando que o prazo de resposta à notificação 

foi ultrapassado; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 20 de março de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 
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“Em 16/3/17 através do n/ ofício nº 296/17, foi notificado o requerente do deferimento do 

processo, informando que dispunha do prazo de um ano para requerer a emissão do alvará. 

Solicitou a prorrogação por mais um ano, tendo sido deferida. Foi notificado (of. 187/18) em 

28/2/18 desse facto e de que, findo o prazo sem ter sido requerido o título, ocorreria caducidade, 

após audiência prévia. Foi remetido e-mail ao requerente e ao técnico em 4/3/19, conforme 

referido pela SADU. Em 5/3/19, foi respondido que não estavam reunidas as condições para poder 

iniciar a obra. Ora, nos termos dos nºs 5 e 2 do artigo 71º, na falta do requerimento para a 

emissão do título, dos elementos instrutórios e do pagamento das taxas, a CM deve deliberar 

sobre a intenção de declarar a caducidade, após audiência prévia.”; --------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de março de 2019: “À Reunião da 

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

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

procedimento, 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. ------------------------------------ 

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

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 dez horas e trinta e 

quatro minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


