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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2019, de 16 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de maio de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e oito minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

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

presença dos senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins 

Sereno, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro 

Miguel Carvalhais Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora 

assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para agendar uma reunião extraordinária para o 

próximo dia 23 de maio, pelas 09,30 horas. ---------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcinia Martins Sereno para informar que no próximo sábado é o 

“Dia dos Museus” e a casa Gandaresa estará aberta todo o dia, pelo que convida todos a visitá-la.  

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

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

1. Qual o propósito das obras na Av. João Grave? ------------------------------------------------ 

2. Qual o ponto da situação na obra “Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias”? ----- 

3. Como estão a evoluir as obras das infraestruturas do Parque Empresarial de Soza? ------ 

4. Recursos Humanos – Processos de transparência nos recrutamentos – Situação 

respeitante a uma pessoa que tem ligações familiares à Confraria das Abóboras que estará 

a trabalhar na Câmara Municipal. Houve ou não processo de recrutamento? --------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

1. Av. João Grave – As obras são para melhorar o abastecimento de água à vila de Vagos 

através da ligação do depósito da água do Cabeço das Pedras, que por sua vez recebe a 

água vinda das captações do Carvoeiro, criando assim redundância no sistema. Permite 

assim ainda reduzir a pressão sobre a exploração da água das reservas do cretácico que 

se realiza nas captações da floresta. --------------------------------------------------------------- 

2. Beneficiação da EM 598 – Rines-Sanchequias – O atraso das obras está no trabalho de 

assentamento do pavé, uma vez que há muita falta de mão de obra nesta área. Estão a ser 

feitos também os arranjos junto à Escola Primária da Parada de Cima. Não se seguiu para 

o centro de Ponte de Vagos por estarmos nesta altura de verão e da vinda de emigrantes. 

Vão iniciar os trabalhos no ponto de descarga 1 e 2 na zona de Sanchequias/Ervedal. Em 

setembro voltarão ao centro de Ponte de Vagos. Do ponto de vista da execução a Câmara 

Municipal insiste que existe atraso na obra, de acordo com o cronograma financeiro. 

Contudo o empreiteiro continua a afirmar que uma parte significativa está nas 

pavimentações que são de rápida execução, o que permitirá a recuperação do atraso. ---- 

3. PES – As obras estão a andar a bom ritmo. Informa ainda que o processo de licenciamento 

da UNIBIKE já deu entrada para apreciação, o que é uma boa noticia também. ----------- 

4. Recursos Humanos – Recrutamentos – Esclareceu que está muito à vontade com este 

tema porque ser ou não família de alguém não deve ser fator de benefício ou exclusão. É 

verdade que foi contratada uma prestação de serviços na área da informática porque existe 

uma necessidade extrema neste setor. A pessoa em causa foi contratada porque tem 

conhecimentos nesta matéria e não pelas suas ligações familiares. -------------------------- 

Agradece o facto de puder trocar impressões sobre estes temas. A função da oposição é 

questionar e colocar estas questões e a nossa função é responder com toda a transparência.  

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

A senhora Vereadora, eng:ª Sara Caladé também teceu alguns comentários sobre os processos de 

recrutamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O NEVA – 

NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – AÇÃO – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ÉPOCA 

BALNEAR 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA – Núcleo Empresarial 

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

“Protocolo Colaboração 

Ação – Gestão das atividades da Época Balnear 2019 

Considerando que a Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. (ARH), não conseguiu 

entregar diversas concessões, em matéria de Gestão de Atividades da Época Balnear no 

Município de Vagos, por concurso, uma vez que os mesmos ficaram desertos; 

Considerando que, em face do sucesso adquirido ao longo dos últimos anos, é imprescindível ao 

Município de Vagos (MV) superar a incapacidade da ARH na resolução do problema, e como tal 

garantir com sucesso, em prol dos munícipes e de todos os cidadãos, a importância de hastear a 

“Bandeira Azul”, face à fiabilidade da qualidade da água do mar, dos apoios de praia, dos 

primeiros socorros, da vigilância, dos nadadores-salvadores, da vigilância nocturna, tudo em 

prol dos utilizadores; 

Considerando porém, as dificuldades surgidas ao Município de Vagos em assegurar uma tarefa 

de gestão, para a qual não está vocacionada, seja para a cobrança de receita, bem como de 

despesa a ela associadas; 

Considerando que a gestão das atividades da Época Balnear 2019 poderá ser efetuada por um 

organismo vocacionado para este tipo de atividades, de cariz empresarial, relativamente ao qual 

o MV não tem vocação; 

Considerando a responsabilidade do MV na criação de condições para a utilização das praias da 

área do município nas melhores condições de segurança; 

Considerando a necessidade de ser prestado um serviço com horário alargado de funcionamento 

durante toda a época balnear, em sede de apoio ao turismo, gestão dos quatro apoios de praia, 

vigilância noturna e gestão dos nadadores-salvadores; 
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Considerando o balanço positivo efetuado às prestações do Núcleo Empresarial de Vagos 

(NEVA), nos anos transactos, na gestão das atividades conexas com as épocas balneares nas 

Praias da Vagueira, do Labrego e do Areão; 

Entre: 

1 - O Município de Vagos, pessoa colectiva de direito público, com sede na Avenida da 

Saudade, 3840-420 Vagos, NIPC 506 912 833, aqui representado por Silvério Rodrigues 

Regalado, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como 

MV, ou 1.º outorgante; 

e 

2 - O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa colectiva de direito privado, titular do 

estatuto de utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 15020/2009, publicado 

na 2.ª série do Diário da República, n.º 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e 

Administrativo da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, NIPC 503 373 

605, aqui representada por Victor Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da 

Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º outorgante. 

Nos termos das alíneas u), segunda parte, e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante 

designado por protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a gestão de atividades da Época Balnear 2019, 

designadamente:  

a) Vigilância com nadadores-salvadores das praias da Vagueira, do Labrego e do 

Areão; 

b) Gestão das concessões/apoios de praia, das praias do Labrego e do Areão; 

c) Vigilância nocturna da praia do Areão; 

d) Gestão do posto de Turismo da praia da Vagueira; 

e) Outras intervenções a definir por ambas as partes. 

Cláusula 2.ª 

Período de execução do programa 

O prazo de execução do programa do objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente 

protocolo é o período da Época Balnear 2019, que se fixa entre 22 de junho a 08 de setembro de 

2019. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 
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A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das tarefas do 

programa referido na cláusula 1.ª, será até ao valor máximo de 60.000,00€ (Sessenta mil euros). 

Cláusula 4.ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula 3.ª será disponibilizada da seguinte forma: 

- Até 30 de junho de 2019    10.000,00€ 

- Até 31 de julho de 2019    15.000,00€ 

- Até 31 de agosto de 2019   15.000,00€ 

- Até 30 de setembro de 2019   10.000,00€ 

- Até 31 de outubro de 2019   Valor remanescente que vier a ser apurado 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Gerir a vigilância e segurança das praias; 

b) Gerir a atribuição das concessões dos Apoios de Praia Mínimos e Simples, 

respeitando e fazendo respeitar a regulamentação sobre concessões de praias; 

c) Gerir o funcionamento do posto de Turismo da Praia da Vagueira; 

d) Assegurar parcerias que permitam o bom funcionamento da segurança dos 

veraneantes e das pessoas que acedem às praias; 

e) Cumprir e fazer cumprir a legislação sobre atividades em questão, nomeadamente 

o respeito pelos normativos inerentes a cada uma das atividades e bem assim o 

pagamento das respetivas despesas não cobertas pelas receitas auferidas; 

f) Apresentar um Relatório das Atividades desenvolvidas e das Contas, para que se 

possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6.ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) As obrigações referidas na cláusula 5.ª; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A não apresentação da documentação referida na alínea f), da cláusula anterior; 

Cláusula 7.ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do protocolo, podendo realizar, para o efeito, inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

 

Cláusula 8.ª 

Revisão 
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O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9.ª 

Disposições finais 

1 - Este protocolo deverá ser publicitado no site das duas entidades; 

2 - Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos em Tribunal, nos 

termos da lei. 

Assinado em Vagos, em _____de _______________ de 2019, em dois exemplares de igual valor 

 Requisição n.º 1280, no valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros). ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo e 

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

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

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

3 – PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS --------------------------------------------------------------------- 

Presente Protocolo outorgado a 10 de maio de 2019, entre o Município de Vagos e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Protocolo 

Considerando que no dia 1 de abril de 2019 entrou em vigor o Regulamento de Concessão de Regalias 

Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos, publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 58, de 22 de 

março de 2019; 

Considerando que nos termos do disposto no nº 2, do artigo 12º, desse Regulamento, prevê-se a 

possibilidade de ser estabelecida uma parceria protocolar com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vagos (AHBVV), tendo em vista a simplificação e operacionalização dos procedimentos; 

Considerando que esta parceria protocolar permitirá ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

deslocação dos beneficiários à Câmara Municipal para requererem a concessão das regalias sociais, e 

deste modo possibilitará aos mesmos o pleno exercício das suas funções, em particular das funções de 

voluntariado; 

Entre: 
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A Câmara Municipal de Vagos, com sede na Rua da Saudade, 3840-420 Vagos, aqui 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, adiante 

designada como CMV ou Primeiro Outorgante; 

e 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com sede na Av. Dr. Lúcio 

Vidal, em Vagos, aqui representada pelo Presidente da Direção, Dr. Nuno Roberto Rodrigues de 

Moura, adiante designada por AHBVV ou Segundo outorgante. 

É celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Objeto do protocolo 

O presente Protocolo tem como objeto fixar as regras de parceria para a operacionalização dos 

procedimentos necessários à concessão das regalias sociais previstas no Regulamento de Concessão de 

Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos, publicado no Diário da República, 2ª Série, Nº 58, 

de 22 de março de 2019. 

Cláusula 2ª 

Obrigações da AHBVV 

Constituem obrigações da AHBVV: 

a) Divulgar o referido Regulamento junto dos bombeiros voluntários de Vagos: 

b) Receber, e entregar à CMV, os pedidos de concessão de regalias sociais formulados pelos 

bombeiros voluntários, e respetiva documentação; 

c) Prestar aos bombeiros voluntários os esclarecimentos necessários à correta instrução dos 

pedidos, com base nas diretrizes dimanadas pela CMV; 

d) Garantir a confidencialidade dos dados pessoais dos bombeiros voluntários e dos respetivos 

agregados familiares; 

e) Designar, para o efeito, o interlocutor operacional da AHBVV junto da CMV. 

Cláusula 3ª 

Obrigações especiais da AHBVV 

Constituem obrigações especiais da AHBVV: 
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a) Sempre que ocorram movimentos do quadro, com novas entradas e saídas, remeter à CMV, no 

prazo máximo de 2 dias úteis, os nomes dos correspondentes bombeiros, para efeitos de 

atualização da apólice de seguro de acidentes pessoais; 

b) Remeter à CMV, trimestralmente, uma relação atualizada dos elementos que devem constar da 

apólice de seguro de acidentes pessoais, e em que situação, devidamente validada pelo 

Comandante Operacional Distrital. 

Cláusula 4ª 

Obrigações da CMV 

Constituem obrigações da CMV: 

a) Facultar à AHBVV todos os documentos instrutórios necessários à tramitação dos procedimentos 

inerentes à concessão das regalias previstas no referido Regulamento; 

b) Prestar à AHBVV o apoio técnico necessário para o correto preenchimento dos formulários; 

c) Prestar à AHBVV todos os esclarecimentos que sejam solicitados no âmbito da concessão das 

regalias sociais; 

d) Designar, para o efeito, o interlocutor operacional da CMV junto da AHBVV. 

Cláusula 5ª 

Relatórios 

Tendo em vista o acompanhamento dos processos e a orçamentação dos encargos financeiros, os 

interlocutores designados pelos outorgantes elaborarão, em conjunto, relatórios semestrais sobre a 

execução do referido Regulamento. 

Cláusula 6ª 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões que não possam ser resolvidas pelos interlocutores designados pelos outorgantes, 

serão objeto de decisão pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos. 

Cláusula 7ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 8ª 

Vigência e resolução 
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1- O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura e vigorará até que as partes o 

denunciem ou ocorra algum facto que importe a sua rescisão. 

2- O presente protocolo pode cessar mediante manifestação de vontade de qualquer parte, desde que 

comunicada à outra com dois meses de antecedência. 

Para constar se lavrou o presente Protocolo, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove 

que, depois de lido e aceite pelas partes, por elas vai ser assinado, em dois exemplares, destinando-se um 

a cada parte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 15 de maio de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 713.769,64 € (setecentos e treze mil, setecentos e sessenta e nove euros e sessenta e quatro 

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 14 de abril a 10 de maio de 

2019 – 04 despachos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 14 de abril a 04 de maio de 2019 – 09 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 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS  

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

 Informação da DCAJ, de 30 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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“Pretensão – a Gaticão - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, doravante 

designada por Associação, pretende a atribuição de um subsídio, no valor total de €15.000,00, 

no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado em 28 de novembro de 2006, para a execução 

das atividades essenciais à manutenção do funcionamento do abrigo. 

Enquadramento jurídico - Nos termos do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, nomeadamente do 

ambiente, tendo as câmaras municipais competências materiais que, para o caso em apreço, se 

traduzem em deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes 

[alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º], bem como proceder à captura, alojamento de animais e abate 

de canídeos e gatídeos [alínea ii), do nº 1, do artigoº 33º]  e deliberar sobre a deambulação e 

extinção de animais considerados nocivos [alínea jj), do nº 1, do artigoº 33º].  

Por sua vez, a alínea h), da cláusula 3.ª do Protocolo de Cooperação celebrado com a Gaticão, 

em 28 de novembro de 2006, prevê a atribuição de subsídios para apoiar as atividades 

desenvolvidas no âmbito da parceria.  

Também, a este propósito, poder-se-á equiparar esta entidade como uma Associação passível de 

ser abrangida pelo Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, 

Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, publicado em Diário da 

República, na 2ª Série, de 23 de outubro, sob o Regulamento n.º 405/2013.  

Análise do pedido: 

1. A Gaticão, tem como objetivo principal a proteção e defesa dos animais, e é uma 

associação sem fins lucrativos. 

2. Relativamente ao exercício de 2018 poder-se-á aferir da ata de aprovação do relatório 

de contas desse ano o seguinte: 

a) Foram concretizadas adoções de animais, e realizadas ações de recolhas de 

alimentos e iniciativas para a obtenção de donativos; 

b) A despesa ultrapassou os €79.000,00, das quais cerca de 34% correspondem 

a despesas com remunerações (€13.062,18) e com a aquisição de alimento 

para os animais (€14.044,94), e 52% correspondem as despesas resultantes 

da construção das boxes para albergar os animais que se mantinham isolados; 

c) A receita foi de €48.903,20, provenientes de donativos em numerário e em 

espécie no valor total de €24.903,20, e dos subsídios atribuídos, e pagos, pela 

Câmara Municipal em 2018 no valor total de €24.000,00, dos quais 

€12.000,00 são para a execução da sua atividade regular de funcionamento, 

e €12.000,00 para reforçar o subsídio atribuído em 2017 para a construção 

das boxes; 

d) No ano 2017, a Câmara Municipal de Vagos atribuiu, e pagou, a Gaticão um 

subsídio ordinário no valor de €10.000,00, para a atividade regular da 
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Associação, e um subsídio extraordinário no valor de €30.168,00 para a 

construção das referidas boxes; 

e) Para o ano 2019, a Gaticão apresenta um Plano de Atividades muito 

semelhante ao dos anos 2017 e 2018, sendo de realçar, contudo, a intenção 

de reforçar a parceria com a Câmara Municipal, através do incremento das 

relações entre as partes, e através da participação em atividades de cariz 

cultural e recreativo. 

3. Junto, em anexo, o correspondente quadro de análise resultados. 

  Face o exposto, cumpre-me, a final, informar o seguinte: 

1. O pedido encontra-se devidamente instruído; 

2. Deve a Câmara Municipal definir o valor do subsídio a atribuir à Gaticão - Associação 

dos Amigos dos Animais Abandonados, assim como o respetivo plano de pagamentos. 

  Dever-se-á, previamente, proceder à respetiva cabimentação orçamental.”; ------------------------ 

 Requisição n.º 1275, no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). -------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 10 de maio de 2019: “À reunião de Câmara. 

Proponho que se atribua 15.000€ de subsídio”. ----------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à Associação GATICÃO – Associação 

dos Amigos dos Animais Abandonados, um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), para 

as atividades essenciais à manutenção do funcionamento do abrigo. ----------------------------------------- 

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

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

4 – 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 07 de maio 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 
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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: 

 

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 Calvão Angella Valentina 

Amenta da Costa 

07/05/2019 Sim A Janeiro 

J. I. de Calvão Stefano Alessandro 

Amenta da Costa 

07/05/2019 Sim A Abril 

J. I. da Boa 

Hora 

Miranda Lucía 

Sucre Nunes 

07/05/2019 Sim A Abril 

EB1 de Vagos Floreidys Alícia 

Díaz Chacón 

07/05/2019 Sim A Maio 
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 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 07 de maio 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.----------------------------------- 

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

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

ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS A ALUNO SEM CANDIDATURA AO INÍCIO DO 

ANO LETIVO E COM DÍVIDA DE REFEIÇÕES -------------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do NAS, de 07 de maio 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.” 

Sendo necessário regularizar a situação de não atribuição de Escalão de apoio, no âmbito da 

Ação Social Escolar, dado que a encarregada de educação não apresentou candidatura a este 

apoio no início do ano letivo em curso. 

Analisando a situação familiar do aluno, verifica-se que este foi entregue aos cuidados da avó 

paterna, em janeiro do corrente ano, por decisão do Tribunal de Família e Menores de Aveiro. 

Competindo à avó dar cumprimento ao Acordo de Promoção e Proteção assinado, foi apresentada 

uma candidatura à ASE para o presente ano letivo, com o objetivo de regularizar o pagamento 

das refeições, registadas desde setembro de 2018. 

II - Proposta:  
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Atendendo ao acima exposto, e sendo necessário dar resposta ao requerido pela encarregada de 

educação, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere: 

1 – Sobre a atribuição do apoio da Ação Social Escolar, ao nível das refeições escolares, ao aluno 

identificado na Grelha de Apoio, com a atribuição do Escalão indicado, que possibilita ao aluno 

beneficiar da refeição escolar, a título gratuito, no período indicado e referente ao presente ano 

letivo: 

 

Estabelecimento 

de Ensino 

Nome do/a 

aluno/a 

Data da 

candidatura 

Data da 

candidatura 

Escalão a 

atribuir 

Data de 

início do 

benefício 

J.I. de Santo 

André 

Mateus 

Cristiano 

dos Santos 

Cabral 

08/04/2019 07/05/2019 A setembro 

2018 

 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 07 de maio de 2019: “ À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio da Ação Social 

Escolar, ao nível das refeições escolares, ao aluno indicado na Grelha de Apoio supra, com a 

atribuição do Escalão indicado, que possibilita ao aluno beneficiar da refeição escolar a título 

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, não participaram da discussão e votação do ponto seguinte. -------------- 

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

6 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTES N.ºS 143 E 144 – MAIS VAGOS – 

SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A. – DIREITO DE 

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

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

 Requerimento de MaisVagos, S.A., com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de 

maio de 2019, na qualidade de proprietária dos lotes 143 e 144 da ZIV, solicitando à Câmara 

Municipal de Vagos autorização para proceder à venda dos referidos lotes à empresa PRIREV – 

Surface Technology, S.A., pelo preço total de 146.000,00 € (cento e quarenta e seis mil euros), ou 

seja 18,25 €/m2. Questionando ainda se o Município de Vagos pretende exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

Ata n.º 12/2019, de 16 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

15 

 Informação do CDCAJ, de 06 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“1- Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, S.A., NIPC 508 030 

021, com sede na Zona Industrial de Vagos, na qualidade de proprietária, vem informar que 

pretende vender os lotes 143 e 144 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 4.000 m², cada, à 

empresa PRIREV-Surface Technology, S.A., NIPC 505 163 586, pelo preço total de €146.000,00 

(cento e quarenta e seis mil euros), correspondente a €18,25/m², tendo em vista a 

instalação/construção de uma unidade industrial nesses lotes. 

2- A empresa PRIREV-Surface Technology, S.A., tem sede no Lote nº 61, da Zona Industrial de 

Vagos. O CAE principal é 25610-Tratamento e revestimento de metais. 

3- 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”. 

4- Assim, tendo em consideração o objeto social da Mais Vagos, que integra a compra e 

comercialização de imóveis, entidade da qual o Município de Vagos é acionista, deverá a Câmara 

Municipal deliberar sobre se pretende exercer do direito de preferência e, como tal, autorizar, ou 

não, a venda dos lotes 143 e 144 da Zona Industrial de Vagos à empresa PRIREV-Surface 

Technology, S.A., NIPC 505 163 586, pelo preço total de €146.000,00 (cento e quarenta e seis mil 

euros).”; ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 09 de maio de 2019: “À reunião de Câmara”.  

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

venda dos lotes n.ºs 143 e 144 da ZIV e autorizar a venda dos mesmos à PRIREV – Surface 

Technology, S.A., pelo preço total de 146.000,00 € (cento e quarenta e seis mil euros). ------------------- 

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

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

7 – HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – REVISÃO DO VALOR DA 

RENDA SOCIAL – BLOCO D – 1º ESQUERDO ---------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 10 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

I - Fundamento:  

A inquilina residente no apartamento acima indicado, é detentora de Contrato de Arrendamento 

de Habitação Social, assinado com a Câmara Municipal de Vagos em 30 de dezembro de 2009, 

tendo o arrendamento sido iniciado a 1 de janeiro de 2010. 

O agregado registado, para efeito da última revisão do valor da renda, efetuada a 1 de junho de 

2017, era composto pelo casal e duas filhas menores de idade.  
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Em 11 de dezembro de 2018 a Câmara Municipal de Vagos notificou todos os inquilinos residentes 

nos apartamentos de habitação social, para apresentarem os documentos que identificassem a 

composição do agregado familiar e os rendimentos atualizados, com o objetivo de se proceder à 

revisão das rendas. 

A inquilina apresentou a documentação solicitada em 13 de dezembro de 2018, indicando a 

alteração da composição do agregado familiar e dos rendimentos, com a saída do marido do 

agregado familiar, por situação de separação e alteração da residência do cônjuge. 

Atendendo à situação informada pela inquilina, foram solicitados documentos comprovativos da 

mesma, que foram entregues no final do mês de abril do ano corrente. 

Da análise efetuada aos rendimentos apresentados e à composição do agregado familiar, resulta 

uma alteração no rendimento per capita, que obriga à revisão do valor da renda mensal, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro “Alteração na 

composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o arrendatário comunicar o facto 

ao senhorio no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência”. 

II - Conclusão:  

Atendendo ao acima exposto, foi calculado o Rendimento Mensal Bruto do agregado e a renda a 

aplicar, de acordo com a Grelha de cálculo da renda, em anexo.  

III - Proposta: 

Assim, de acordo com a legislação do arrendamento apoiado, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Vagos delibere, 

1 – Que a renda mensal a pagar pela inquilina seja alterada para o valor de 77,36 euros, com 

início a 1 de junho de 2019.”; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 10 de maio de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar o valor da renda mensal para 77,36 euros 

(setenta e sete euros e trinta e seis cêntimos), com início a 01 de junho de 2019. --------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

AO PROJETO RELATIVA AO PONTO DE DESCARGA (PD10) ------------------------------------------ 

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

 Informação da fiscalização da empreitada, de 06 de abril de 2019, concluindo: ---------------------- 
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“…a Fiscalização não vê inconveniente na alteração ao projeto e solicita a respetiva 

aprovação…”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPOP, de 10 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Relativamente à empreitada e assunto supra referidos, informa-se: 

1. Vem a fiscalização da presente empreitada apresentar proposta de alteração do projeto, 

no que respeita ao ponto de descarga 10 (PD10), na freguesia de Fonte de Angeão e 

Covão do Lobo, estudada pelo projetista. 

2. Da proposta consta informação da fiscalização, controlo de custos, sinopse, proposta de 

trabalhos a mais (14.823,64€), proposta de trabalhos a menos (41.898,69€) e peças 

desenhadas.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 16 de abril de 2019: “Junto informação da fiscalização sobre uma proposta 

de alteração ao projeto da empreitada em questão, nomeadamente no que diz respeito ao ponto 

de descarga (PD10). Deve o Dono de Obra, se assim o entender aprovar a alteração e respetivos 

trabalhos a mais e trabalhos a menos”; -------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 08 de maio de 2019: “ À Reunião de CM.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de trabalhos a mais e de 

trabalhos a menos, nos valores acima indicados. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

PROC.º E15/2017 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 01 – 

ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 23 de abril de 2019, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPOP, de 23 de abril de 2019: “Pode o Dono de Obra aprovar o DPSS, nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança de Obra. Após aprovação deve ser comunicado aos 

interessados a decisão.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 23 de abril de 2019: “Aprovo. À Reunião de C.M, 

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

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

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

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

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

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

DE PRAZO – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 E-mail da empresa Socitop, de 29 de março de 2019, solicitando a prorrogação do prazo da 

empreitada por mais 30 dias, com a perspetiva de conclusão da mesma; ------------------------------ 

 Informação da equipa de fiscalização da DPOP, de 01 de abril de 2019, que a seguir se transcreve:- 

“Relativamente à empreitada e assunto supra referidos, informa-se: 

1. A presente empreitada teve início em 01/10/2018, tendo um prazo de 180 dias, ou seja, 

até 29/03/2019. 

2. Vem o diretor de obra, através de e-mail de 29/03/2019, solicitar prorrogação de prazo 

de 30 dias, uma vez que faltam executar 1400ml de Slurry Seal na ciclovia e a marcação 

da sinalização horizontal na mesma, apresentando os seguintes motivos: 

2.1 O fornecedor do material não o entregou dentro dos prazos previstos; 

2.2 A entidade executante está a envidar esforços para reforço do material através de 

outro fornecedor; 

3. Face ao ponto anterior, julga-se que os motivos apresentados sejam responsabilidade 

da entidade executante. 

4. Caso seja decidido conceder a prorrogação de prazo solicitada, deverá a mesma ser 

graciosa, devendo ser apresentados os respetivos planos de trabalhos, equipamento, 

mão-de-obra e pagamentos.”; ---------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CDPOP, de 08 de abril de 2019: “Junto informação da fiscalização sobre o pedido de 

prorrogação do prazo da empreitada “Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1”. Uma vez que a 

obra se encontra numa fase adiantada e tendo em conta os argumentos da entidade executante 
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não vejo inconveniente na aprovação da prorrogação. Assim deve o Dono de Obra se pronunciar 

sobre esta questão.”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 16 de abril de 2019: “À D.P.O.P. Para aprovar a 

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

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Paulo Gil Cardoso, residente em Soza para entregar um abaixo-assinado com cerca de 

800 assinaturas, realizado com a colaboração de Manuela Sanches e Luís Pinho, no sentido de ser 

feita a reposição da caixa multibanco no Largo Parracho Branco na Praia da Vagueira. Sete meses 

é tempo demais sem este serviço. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal considera que o destinatário deste abaixo-assinado está 

errado. Este ato é inócuo. A caixa multibanco não é uma coisa que a Câmara possa fazer. O que a 

Câmara fez, em tempos, foi alguma pressão junto dos bancos. Neste momento deveria ser feita 

pressão por parte dos habitantes e comerciantes junto da Caixa de Crédito Agrícola. A única coisa 

que a Câmara pode fazer, para além do investimento que realizou para a construção do espaço de 

acordo com o solicitado pela Caixa de Crédito Agrícola, é continuar a fazer pressão para que seja 

feita a reposição da mesma. Como foi referido na Assembleia Municipal a Caixa de Crédito 

Agrícola comprometeu-se a colocar a caixa multibanco ate ao final do mês de maio. Mas, se tal 

não acontecer, não há nada que a Câmara possa fazer. --------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Porque anda a AdRA a mudar contadores? Porque temos que continuar a pagar taxas? – 

 A situação do Centro de Saúde de Vagos continua igual. Até quando vai estar a parede 

naquele estado? --------------------------------------------------------------------------------------  

 Continua sem ser removido o entulho da casa que foi demolida na EN 109. --------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. --- 

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

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

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

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

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

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

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

 

 


