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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 04/2019, de 07 de fevereiro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta minutos, no edifício da 

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

presidência do senhor Vice Presidente da Câmara eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e com a presença 

dos senhores Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno, dr. Óscar Lopes Francisco, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira 

Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

competências que lhe foram delegadas na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivos profissionais. ---------------- 

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

senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias: ---------------------------------------------- 

o Em que fase estão os pagamentos ao empreiteiro? ---------------------------------- 

o Existem Trabalhos a Mais ou não? ---------------------------------------------------- 

o Estradas secundárias. Tem previsto alguma requalificação das mesmas, dado 

que o trânsito tem vindo a ser feito por essas vias? ---------------------------------- 

 Rotunda do Lidl. Qual o ponto da situação? Existe alguma previsão para uma rotunda em 

Calvão, nomeadamente resolver o estrangulamento de trânsito junto à Broa do João? --- 
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 Orçamento Participativo. Em que estado está? -------------------------------------------------- 

 Transferências para as freguesias – Qual o ponto de situação? ------------------------------- 

 Projetos 2020. A Câmara apresentou algum projeto? ------------------------------------------ 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara respondeu, pela mesma ordem: ---------------------------------- 

 Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias: ---------------------------------------------- 

o Os pagamentos estão a decorrer normalmente e sem atrasos. ---------------------- 

o Os autos de medição estão a ser elaborados e estão a ser pagos integralmente no 

prazo previsto. ---------------------------------------------------------------------------- 

o Não há trabalhos a mais, por enquanto. ----------------------------------------------- 

o Estradas secundárias – Estamos a ter alguns problemas com as estradas 

especialmente pelas chuvas que se fizeram sentir. Vamos tentando reparar da 

melhor forma. As que ficarem em pior estado terão de ser alvo de um 

procedimento de modo a fazer a sua reparação. ------------------------------------- 

 Rotunda do Lidl – Estamos a aguardar a resposta da I.P. Já aceitou a parte geométrica do 

projeto, nomeadamente as dimensões. O ante projeto já foi elaborado com base nesses 

pressupostos. Aguardamos pela aprovação. ----------------------------------------------------- 

Rotunda de Calvão - É uma das situações que está identificada pela I.P. para a construção 

de uma rotunda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A senhora Vereadora Dulcinia Sereno, reforçou a informação dada sobre a situação em Calvão e 

acrescentou que ali deveria de existir mais civismo, porque parte dos problemas surge pela falta de bom 

senso das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

 Orçamento Participativo: --------------------------------------------------------------------------- 

o Praticamente concluído está o “Projeto Flamingo” em Calvão. ------------------- 

o Covão do Lobo - “O Trilho da Lontra”. Esperamos que fique resolvido este 

mês. Já está adjudicado. ----------------------------------------------------------------- 

o Parque de Merendas de Santo André – Já temos propostas, mas ainda está um 

pouco atrasado. ---------------------------------------------------------------------------  

o Projeto de Ponte de Vagos - Não temos informação sobre o projeto. Há falta de 

dados e está atrasado. -------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Vereador, prof. Pedro Bento, teceu algumas considerações sobre o projeto de Ponte de Vagos. – 

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

 Transferência para as freguesias – O senhor Vice Presidente deu a palavra ao Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira, que informou que está pago o segundo trimestre de 2018 

e está a pagamento o terceiro trimestre. ---------------------------------------------------------- 
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 Projetos 2020 – Foram apresentados alguns projetos como o projeto do Palacete Visconde 

Valdemouro ou a Parcela B do Parque Empresarial de Soza. Existem alguns aprovados e 

outros para aprovação. Temos uma listagem de todos os projetos que será presente à 

Assembleia Municipal e que pode ser consultada. ---------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – “FÓRUM OCEANO – ASSOCIAÇÃO DA ECONOMIA DO MAR” – ADESÃO DO 

MUNICIPIO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDCAJ, de 04 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“I. Enquadramento geral 

  I.1. A Associação “Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar”, ou apenas FÓRUM 

OCEANO, é uma pessoa coletiva de direito privado de apoio ao desenvolvimento das 

atividades marítimas em Portugal, sem fins lucrativos, de duração ilimitada e de âmbito 

nacional. 

 I.2. A FÓRUM OCEANO tem por finalidade promover a economia do Mar enquanto 

domínio estratégico impulsionador do desenvolvimento económico e social do País e 

contribuir para a afirmação de Portugal como ator marítimo relevante a nível global, 

competindo-lhe dinamizar o Cluster do Mar Português, promovendo a agregação dos 

setores e das atividades económicas tradicionais ou com forte componente inovadora, cuja 

área funcional de procura final é o Mar. 

 I.3. Podem ser associados da FÓRUM OCEANO todas as pessoas coletivas, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrageiras, que desenvolvam, direta ou indiretamente, atividades 

relacionadas com o mar e/ou que estejam interessadas na prossecução das suas 

finalidades. 

 I.4. A FÓRUM OCEANO possui atualmente 114 associados. Os membros dos órgãos sociais 

podem ser consultados no website, no seguinte link: http://www.forumoceano.pt/p30-

orgaos-sociais-pt . 

 I.5. A cada associado corresponde um voto. 

http://www.forumoceano.pt/p30-orgaos-sociais-pt
http://www.forumoceano.pt/p30-orgaos-sociais-pt
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 I.6. Os associados ficam sujeitos ao pagamento de uma quota anual do montante fixado pela 

Assembleia Geral, em função do número de trabalhadores, sendo que, no caso do 

Município de Vagos, será de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), em virtude de se 

enquadrar no escalão compreendido entre 51 e 250 trabalhadores. 

 I.7. Em termos orçamentais para 2019, a situação é, resumidamente, a seguinte: 

a) Os rendimentos previstos são de €693.861,88 e englobam:  

• A participação financeira dos projetos aprovados, que representa um valor de 

€440.361,88 correspondente a cerca de 63% dos rendimentos totais;  

• As quotizações dos associados, no valor de €140.500,00, que representam cerca 

de 20% dos rendimentos totais;  

• As prestações de serviços, no valor global de €93.000,00, que representam cerca 

de 13 % dos rendimentos totais;  

• As receitas com origem em protocolos e patrocínios, no valor global de 

€20.000,00, que representam cerca de 3% dos rendimentos totais. 

b) No que respeita aos gastos estimados, no valor global de €687.687,47, as principais 

rubricas de despesa são as seguintes:  

• Despesas com pessoal no valor de €269.489,73, que representam cerca de 39% 

do total dos gastos;  

• Despesas com “Aquisições de Serviços (exceto estudos, pesquisas e 

diagnósticos)”, no valor de €248.265,00, que representam cerca de 36% dos 

gastos totais; 

• Despesas com “Deslocações e Estadas”, a realizar no âmbito dos diferentes 

projetos em curso, no valor de €47.475,00, que representam cerca de 7% dos 

gastos totais;  

• Despesas com “Promoção e Comunicação”, a realizar no âmbito dos diferentes 

projetos em curso, no valor de €36.100,00, que representam cerca de 5% dos 

gastos totais;  

• Despesas com a devolução ao IFAP no âmbito do Projeto Regresso ao Mar, no 

valor de €29.213,64, que representam cerca de 4%. Alegadamente, este valor 

estará sujeito a confirmação, o que só será possível após apreciação por parte 

do IFAP da reclamação enviada pela Fórum Oceano.  

• Despesas com “Aluguer de Espaços”, no valor de €16.000,00 Euros, que 

representam cerca de 2% dos gastos totais;  

• Despesas com “Estudos, pesquisas e diagnósticos”, a contratar para apoio à 

execução dos diferentes projetos em curso, no valor de €10.000,00, que 

representam cerca de 2% dos gastos totais;  

• Outras despesas que no seu conjunto totalizam €31.144,10 e representam cerca 

de 5% dos gastos totais. 
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II. Enquadramento jurídico 

II.1. Do ponto de vista legal, e tendo em consideração a prossecução das suas atribuições, 

conforme previsto no artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, não haverá 

objeção à adesão do Município de Vagos à FÓRUM OCEANO. 

II.2. Contudo, essa adesão está sujeita ao cumprimento do que dispõe o artigo 56º, do 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei 

nº 50/2012, de 31 de agosto, designadamente a sujeição a visto prévio do Tribunal de Contas, 

independentemente do valor do associado ao ato de adesão, por força do disposto no nº 2, desse 

artigo. 

III. Parecer 

Face ao exposto sou do seguinte parecer: 

III.1. Deverá a Câmara Municipal, por deliberação fundamentada em razão do interesse 

público local, propor à Assembleia Municipal a adesão do Município de Vagos à Fórum 

Oceano-Associação da Economia do Mar; 

III.2. Remeter o processo a visto prévio do Tribunal de Contas. 

Previamente à tomada decisão pela Câmara Municipal, dever-se-á promover a 

cabimentação da despesa a realizar, no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

correspondente à quota do corrente ano. 

Junto em anexo a seguinte documentação da Fórum Oceano-Associação da Economia do 

Mar: 

a) Estatutos 

b) Declaração de Utilidade Pública 

c) Programa de Atividades e Orçamento de 2019 

d) Relatório de Atividades e Contas de 2017.”; -------------------------------------------------- 

 Estatutos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Declaração de Utilidade Pública; ----------------------------------------------------------------------------  

 Programa de Atividades e Orçamento de 2019; ----------------------------------------------------------- 

 Relatório de Atividades e Contas 2017; -------------------------------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 04 de fevereiro de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

Assunto: Adesão do Município de Vagos à Associação “FÓRUM OCEANO – Associação da 

Economia do Mar” 

1. A associação “FÓRUM OCEANO – Associação da Economia do Mar” é uma pessoa 

coletiva de direito privado sem fins lucrativos. 
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2. A associação tem por finalidade promover a economia do Mar enquanto domínio 

estratégico impulsionador do desenvolvimento económico e social do país, competindo-

lhe, designadamente, dinamizar o Cluster do Mar Português, promovendo a agregação 

dos setores e das atividades económicas tradicionais ou com forte componente 

inovadora, cuja área funcional de procura final é o Mar. 

3. O Cluster do Mar Português integra diversos setores e áreas de atividade conexos às 

respetivas cadeias de valor, nomeadamente portos, logística e transportes marítimos; 

náutica de recreio; pescas, aquicultura e indústria do pescado; energia, minerais e 

biotecnologias marinhas; indústrias navais; obras marítimas; defesa e segurança; 

ambiente; ensino e formação; investigação, inovação e desenvolvimento.  

4. Neste contexto, a FÓRUM OCEANO está a implementar o projeto “Portugal Náutico”, 

Cujo desenvolvimento beneficiou do enquadramento fornecido pela FEDETON – 

Fédération Européenne de Destinations Touristiques Nautiques, entidade gestora da 

rede internacional das estações náuticas, da qual a FÓRUM OCEANO é membro e 

representante de Portugal. 

5. O projeto “Portugal Náutico” tem como pressuposto dotar as estações náuticas com os 

requisitos necessários para serem certificados como destinos de costa e de turismo 

náutico, por forma a serem agregados e organizados em rede as diversas entidades locais 

e regionais, os clubes marítimos, marinas e portos de recreio, operadores marítimo-

turísticos, estabelecimentos hoteleiros e de restauração, entre outros. A Estação Náutica 

constitui assim uma plataforma de interação com o objetivo de promover a cooperação 

num determinado território entre municípios, empresas de serviços marítimos e empresas 

turísticas, e entre o setor público e o sector privado. As Estações Náuticas constituem 

então um modelo que apresenta um conjunto de virtualidades para as organizações 

envolvidas e respetivos territórios, nomeadamente no que diz respeito à diversificação 

da oferta turística, combate à sazonalidade, aumento do gasto por visitante, imagem de 

referência e qualidade, promoção conjunta de produtos turísticos a nível internacional. 

6. O concelho de Vagos tem uma extensa costa marítima e uma vasta zona de águas 

interiores que atravessam o seu território, proporcionando um conjunto de recursos 

naturais a que importa dar plena rentabilização, quer numa perspetiva lúdico-formativa 

e de lazer, quer numa vertente económica. Possui três praias com caraterísticas únicas 

e distintas (Praia da Vagueira, Praia do Labrego e Praia do Areão). Possui dois braços 

da Ria de Aveiro, Canal de Mira na Praia da Vagueira e Rio Boco no Centro da Vila, 

com potencial paisagístico e beleza ecológica favoráveis ao crescimento e 

desenvolvimento da náutica de recreio. Tem uma excelente localização geográfica com 

muito bons acessos, via A25 para a Marina da Vagueira e praias, e via A17 para o cais 

do Rio Boco. Está próximo do Porto de Aveiro e à boca da barra, permitindo os fluxos 

de embarcações mais pequenas entre ria e mar. Existem empresas, associações e 
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agrupamentos de escolas com fortes dinâmicas criadas ligadas aos desportos náuticos, 

na ria e no mar. Tem já parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos e ASV-

Associação de Surfistas de Vagos para desenvolvimento dos desportos náuticos no seio 

da comunidade escolar e da população em geral. Possui infraestruturas e equipamentos 

náuticos. Tem excelentes condições para o turismo náutico, turismo de natureza, 

birdwatching. Possui uma beleza paisagística expressa numa grande diversidade de 

recursos naturais (floresta, mar e ria), tirando vantagem da relativa ruralidade de parte 

do município. Tem pontos de grande interesse ecológico, nomeadamente os habitats 

ligados à ria e ao rio Boco que albergam uma grande diversidade de espécies. Possui 

passadiços na frente de costa atlântica com vista única, onde se pode disfrutar, ao mesmo 

tempo, da paisagem marítima e beleza ambiental das praias e do sistema lagunar do 

Canal de Mira. Há proximidade entre os diversos spots e com excelentes acessos, que 

favorece a diversificação entre as ofertas náuticas existentes, bem como, as ofertas de 

cariz ambiental, de lazer ou aventura. Possui elementos culturais definidores da 

identidade local, como por exemplo a casa gandaresa e a arte xávega. 

7. Atenta a esta realidade, a Câmara Municipal de Vagos candidatou-se ao processo de 

certificação, tendo-lhe sido concedida a Certificação da Estação Náutica de Vagos. 

8. Com a Certificação da Estação Náutica Portuguesa, a Estação Náutica de Vagos adquire 

os direitos de: 

a. Utilizar o Selo de Estação Náutica Portuguesa; 

b. Exclusividade da zona em relação a outras Estações Náuticas; 

c. Integrar a Rede das Estações Náuticas Portuguesa e, por via desta, integrar 

a Rede das Estações Náuticas Europeias da FEDETON 

9. Por sua vez tem as seguintes obrigações: 

a. Diversificar a sua oferta turística, de modo a captar novos segmentos de 

procura, alargar a temporada turística e aumentar a estada e o consumo 

por visitante; 

b. Participar na promoção conjunta com outros destinos a nível nacional e 

internacional; 

c. Garantir que as atividades económicas se desenvolvem ao longo de todo o 

ano; 

d. Proporcionar um serviço centralizado de informação sobre a oferta náutica 

e uma central de reservas, simplificando e facilitando o acesso do potencial 

cliente às mesmas; 

e. Garantir a qualidade dos serviços prestados e dos equipamentos a 

disponibilizar sem prejuízo do cumprimento dos requisitos legais;  

f. Apresentar um relatório anual das atividades e ponto de situação da 

estrutura da Estação Náutica, bem como do cumprimento dos indicadores 



 
 

Ata n.º 04/2019, de 07 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

previstos no anexo B ao Regulamento para a Certificação de Estações 

Náuticas de Portugal; 

g. Disponibilizar, num prazo de dois anos após a certificação, plataforma 

acessível e abrangente de todos os parceiros envolvidos na rede (indicando 

o nível de acessibilidade segundo a Web Content Accessibility Guidelines 

2.0) para divulgação e promoção da Estação Náutica e de reserva de 

serviços e das atividades das empresas, pelo menos em Português e Inglês. 

10. Esta certificação é valida pelo período de 5 anos mas, para que a mesma seja renovada, 

é necessário cumprir rigorosamente as obrigações atrás descritas, bem assim, acatar as 

recomendações que são indicadas pela Fórum Oceano para todas as Estações Náuticas 

Certificadas. 

11. Assim, a adesão do Município de Vagos à associação Fórum Oceano é, no futuro, 

fundamental para garantir a boa implementação do projeto respeitante à Certificação 

da Estação Náutica de Vagos e, como tal, a real concretização dos objetivos que 

intrinsecamente lhe estão associados. 

12. Por outro lado, com a adesão à associação Fórum Oceano, o Município de Vagos espera 

também: 

a. Participar, sempre que for tido por conveniente, nas ações, projetos e 

programas da Fórum Oceano; 

b. Dar um maior impulso da náutica no Município de Vagos, com maior 

projeção a nível local e regional, bem assim a nível transfronteiriço, através 

da divulgação nas redes de parcerias; 

c. Maior acesso à informação e apoio no enquadramento de novas 

candidaturas e financiamentos de apoio à Economia do Mar, para o setor 

público e para os parceiros do setor privado; 

d. Fornecer ao Município de Vagos o know-how necessário para que este 

melhor possa contribuir para o desenvolvimento do Cluster do Mar e, 

designadamente, potenciar a proteção costeira; preservar e potenciar as 

tradições piscatórias locais; promover e incentivar a prática de desportos 

náuticos; apoiar o aparecimento de novos segmentos de mercado; 

colaborar com outras entidades na investigação associada ao mar e por em 

prática os resultados desses estudos. 

13. Por tudo o exposto, a adesão do Município de Vagos à Fórum Oceano revela-se assim 

de manifesto interesse público local. 

Nestes termos, e tendo em consideração a informação do Chefe da Divisão de Cultura, 

Administrativa e Jurídica, da presente data, proponho que a Câmara Municipal delibere submeter 

à Assembleia Municipal a aprovação da adesão do Município de Vagos à Fórum Oceano – 

Associação da Economia do Mar.”. ------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade em razão do interesse público local, remeter à 

Assembleia Municipal para aprovação a adesão do Município de Vagos à Fórum Oceano – 

Associação da Economia do Mar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deve a DCAJ, 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 06 de fevereiro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 177.624,72 € (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro euros e setenta e dois 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) - No período de 26 de janeiro a 02 de 

fevereiro de 2019 – Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------ 

 Divisão de Urbanismo (DU) - No período de 20 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019 – 14 

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

5 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 1/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 04 de dezembro de 2018, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 30 de janeiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), durante 

um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), no 

total; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição N.º 385, no valor de 1.375,00 € (mil trezentos e setenta e cinco euros), para o ano em 

curso e 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), para exercícios futuros; ------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 2/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de janeiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 29 de janeiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Requisição N.º 386, no valor de 1.100,00 € (mil e cem euros), para o ano em curso e 100,00 € 

(cem euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 31 de janeiro de 2019: “À Reunião de 

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



 
 

Ata n.º 04/2019, de 07 de fevereiro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 3/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de janeiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 30 de janeiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Requisição N.º 387, no valor de 1.100,00 € (mil e cem euros), para o ano em curso e 100,00 € 

(cem euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 31 de janeiro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 4/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 25 de janeiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 30 de janeiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado e 

propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100,00 € (cem euros), durante um período de 12 

(doze) meses, que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), no total; ------------------ 

 Requisição N.º 388, no valor de 1.100,00 € (mil e cem euros), para o ano em curso e 100,00 € 

(cem euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------------------ 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil 

e duzentos euros) no total. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Informação/Proposta do NAS, de 30 de janeiro 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.” 

Considerando que da análise realizada às candidaturas apresentadas, se verificou o 

indeferimento de alguns processos, por não apresentarem a documentação exigida para a 

avaliação, de acordo com os critérios da legislação referida. 

Considerando que a legislação invocada prevê a atribuição de apoios, ao nível do fornecimento 

comparticipado das refeições escolares, utilizando, para avaliação da carência económica, dos 

agregados vindos do estrangeiro, sem que possuam título válido para a entrada, permanência ou 

residência em território nacional, o mesmo método utilizado para o cálculo de atribuição do 

Escalão do Abono de Família. 

Considerando que os agregados familiares de alunos estrangeiros, nas condições acima referidas, 

e que apresentaram as candidaturas à Ação Social Escolar, em análise nesta proposta, reúnem 

os critérios previstos, e se encontram em situação de grave carência económica, não apresentando 
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condições económicas e financeiras para fazer face ao pagamento das refeições escolares dos 

seus educandos. 

Considerando a necessidade de proporcionar a estes alunos as mesmas condições de acesso à 

educação, reavaliámos as candidaturas rececionadas no início do ano letivo e as que foram 

entregues posteriormente, por agregados recentemente chegados da Venezuela e Brasil, 

atendendo aos seguintes critérios: 

- Boletim de Candidatura devidamente preenchido e carimbado pela Junta de Freguesia da área 

da residência; 

- Detenção de passaporte que identifica a data da chegada a território português; 

- Documentos referentes a Contratos de Trabalho ou recibos de vencimento, dos adultos que já se 

integraram em mercado de trabalho; 

- Contrato de Arrendamento para fim habitacional; 

- Declaração da Segurança Social que certifica o pedido de Abono de Família para as crianças; 

II - Proposta:  

Atendendo ao acima exposto, e pretendendo-se 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 - A atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, 

aos alunos constantes na Grelha infra, com a atribuição do Escalão A, que possibilita aos alunos 

beneficiar das refeições a título gratuito, no período referente ao presente ano letivo: 

 

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 Vagos Gabriella de Souza 

Freitas 

10/01/2019 Sim A dezembro 

2018 

EB1 de Fonte de 

Angeão 

Jesus Andres 

Ferreira da Silva 

10/01/2019 Sim A setembro 

2018 

Jardim de Infância 

de Vagos 

Maria Daniela 

Figueira Perez 

10/01/2019 Sim A janeiro 

2019 

EB1 da Quintã Patricia Jhizel 

Planchez Ramalho 

10/01/2019 Sim A dezembro 

2018 

Jardim de Infância 

da Lomba 

Samantha Sofia 

Planchez Ramalho 

10/01/2019 Sim A dezembro 

2018 

 

2 – A isenção do pagamento da dívida das refeições escolares, relativas à frequência escolar do 

aluno Jesus Andres Ferreira da Silva, da EB1 de Fonte de Angeão, durante o ano letivo 

2017/2018, em virtude de o aluno estar integrado em família que veio da Venezuela, nas condições 

previstas na deliberação já elencada.”; --------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 04 de fevereiro de 2019: “ À Reunião de 

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

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

1. A atribuição dos apoios, no âmbito da Ação Social Escolar, ao nível das refeições 

escolares, aos alunos constantes na Grelha supra, com a atribuição do Escalão A, 

que possibilita aos alunos beneficiar das refeições a título gratuito, no período 

referente ao presente ano letivo; ---------------------------------------------------------------- 

2. Isentar do pagamento da dívida das refeições escolares, relativas à frequência 

escolar do aluno Jesus Andres Ferreira da Silva, da EB1 de Fonte de Angeão, 

durante o ano letivo 2017/2018, em virtude de o aluno estar integrado em família 

que veio da Venezuela. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

MONTANTE DE 1.000.000,00 € (UM MILHÃO DE EUROS) – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – 

RINES – SANCHEQUIAS --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Ofícios enviados para efeitos de consulta às seguintes instituições: Caixa Geral de Depósitos, 

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

Banco, Montepio e Banco BPI; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Propostas apresentadas pela Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Vagos, Banco Santander Totta, Banco BPI e Novo Banco; ---------------------------------------------- 

 Relatório de Análise das Propostas de 01 de fevereiro de 2019, concluindo: “Face ao exposto, 

propõe-se a contração do empréstimo junto do Banco BPI nas condições apresentadas na 

Alternativa B.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 04 de fevereiro de 2019: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contração do empréstimo, junto do 

Banco BPI, Alternativa B, nas condições apresentadas e que constam da análise de propostas da 

DGF. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ROSA AUGUSTA DE JESUS CIPRIANO JULIÃO – PROC.º 21/19 – BORDA DE ÁGUA – 

LOMBA – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 

2115 RUSTICO – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa Augusta de Jesus Cipriano Julião, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 24 de janeiro de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 

2115; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 25 de janeiro de 2019, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 30 de janeiro de 2019: “À reunião de Câmara 

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

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

Câmara, que autoriza a constituição de compropriedade do prédio sito em Borda de Água, lugar de 

Lomba, freguesia de Vagos e Santo António e concelho de Vagos, artigo 2115, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António. --------------------------------------------------------- 

Deve a DPOP, 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 Vice Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas 

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

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


