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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 19/2019, de 22 de agosto 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e nove 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 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 o senhor Diretor do Departamento de Coordenação, António Manuel Costa de 

Castro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas, na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião dos senhores 

Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e Maria Dulcínia Martins Sereno, por motivo de 

férias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para 4 notas: ------------------------------------------------ 

1. Agradecer a representação da Câmara Municipal no funeral de seu irmão; ----------------- 

2. Animais abandonados na Praia da Vagueira – Preocupa-o o número crescente de animais 

abandonados. Pede que a Câmara Municipal resolva o problema de 5 cães que vagueiam 

pela Praia da Vagueira; -----------------------------------------------------------------------------  

3. Luságua – Dar nota da degradação dos contentores agravada pelo facto de não serem 

substituídos; ------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

Ata n.º 19/2019, de 22 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

4. Cruzamento (semáforos) na rua Principal da Vagueira – Entende que a Câmara Municipal 

deveria pensar numa alternativa para melhorar o escoamento do tráfego. O 

congestionamento que se verifica em determinados dias e horas desincentiva a ida às 

nossas praias. Prejudica a imagem que queremos da Praia da Vagueira. -------------------- 

 O senhor Presidente da Câmara respondeu: ---------------------------------------------------------------- 

1. Lamenta a perda do irmão por parte do sr. Vereador. Não esteve presente por razões 

inadiáveis; --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Animais abandonados na Praia da Vagueira – Há novidades sobre a resolução a dar à 

problemática dos animais abandonados. Uma vez que a sr.ª Vereadora com o pelouro não 

está presente, prefere aguardar a explicação para uma próxima reunião; ------------------- 

3. Luságua – De momento só pode adiantar que o acordo de rescisão está praticamente 

fechado. Brevemente haverá novidades; --------------------------------------------------------- 

4. Cruzamento na Vagueira – A Câmara Municipal está a desenvolver o projeto para a 

requalificação da avenida entre o Parque de Campismo e a ponte da Vagueira. O 

cruzamento é um dos problemas que se pretende ver resolvido quando aprovarmos o 

projeto e avançarmos com a obra. ----------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

01 – ATAS DE REUNIÕES ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 12, 13, 14, 15 e 16, de 16 e 23 de maio, de 6 e 21 de junho e de 4 

de julho de 2019, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por 

todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do 

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

O senhor vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, não votou a proposta da ata n.º 13/2019, de 23 

de maio, pois não esteve presente na reunião. ------------------------------------------------------------------------ 

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

02 – PEGADA ECOLÓGICA DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ASSOCIAÇÃO SISTEMA 

TERRESTRE SUSTENTÁVEL E MUNICÍPIO DE VAGOS – PROTOCOLO. -------------------------- 

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

 Informação do CDCAJ, de 31 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

Assunto: Protocolo Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses 

Em resposta ao solicitado, informo o seguinte: 

1- Com o Protocolo Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses, a ser outorgado com a 

associação ZERO, pretende-se, resumidamente, concretizar no território do Município de 

Vagos a monitorização da pegada ecológica, tendo em conta os hábitos diários da 

população, bem assim a consciencialização dos impactos desses hábitos nos recursos 

naturais e, por sua vez, a adoção de medidas e comportamentos que deverão ser introduzidos 

no estilo de vida das pessoas, por forma a contribuírem para a melhoria do ambiente. 

2- Em termos nacionais, pretende-se dar o contributo para a definição de instrumentos de 

caráter político-económico, com vista à implementação de medidas que incentivem a adoção 

de comportamentos ambientalmente sustentáveis. 

3- Assim, este Protocolo enquadra-se no âmbito das atribuições do Município, previstas nas 

alíneas e), k) e m), do nº 2, do artigo 23º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas competências da Câmara Municipal, previstas nas alíneas o) e u), do nº 1, do artigo 

33º, do mesmo diploma. 

4- No que diz respeito à despesa pública associada a este Protocolo, e tendo em consideração 

que o Projeto Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses é desenvolvido pela associação 

ZERO, em parceria com a Universidade de Aveiro e com a Global Footprint Network, a 

mesma tem enquadramento na exceção prevista pelo nº 1, do artigo 5º, do Código dos 

Contratos Públicos. 

Pelos motivos expostos, não vejo inconveniente na aprovação do Protocolo pela Câmara 

Municipal. 

Previamente à decisão, dever-se-á proceder à correspondente cabimentação orçamental. 

 Informação da Coordenadora da Equipa de Projeto, de 01 de agosto de 2019, anexando proposta 

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

Protocolo 

Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses 

ENTRE 

ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável - pessoa coletiva número 513 762 000, 

com sede na Rua Alexandre Herculano, nº371, 4º dto., 4000-055 Porto, neste ato 
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representada por Francisco Manuel Freire Cardoso Ferreira, na qualidade de Presidente 

da Direção, adiante designada apenas por “ZERO”, na qualidade de primeiro outorgante; 

E 

MUNICÍPIO DE VAGOS, pessoa coletiva número 506912833, com sede na rua da 

Saudade, em Vagos, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, Presidente da Câmara Municipal de Vagos, na qualidade de segundo 

outorgante; 

PREÂMBULO 

CONSIDERANDO QUE: 

A  - A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável e a Universidade de Aveiro, 

através da sua Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas 

Públicas, adiante designada por GOVCOPP, em parceria com a Global Footprint Network 

desenvolvem o projeto Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses; 

B  - A Global Footprint Network responsável pelo conceito da Pegada Ecológica (PE) e 

pela realização dos respetivos cálculos deste projeto, consciente de que, cada vez mais o 

desafio da sustentabilidade se vai jogar a um nível local/cidades, onde em 2050 estarão a 

viver cerca de 70% da população mundial, lançou um programa global de cálculo da 

pegada das cidades; 

C -   A Pegada Ecológica (PE) é uma importante ferramenta de avaliação e monitorização 

para os governos nacionais e locais que estão trabalhar para mitigar os riscos, para se 

adaptar às alterações climáticas e para fomentar uma sustentabilidade global; 

D -  O cálculo da PE pode fornecer um roteiro para uma comunidade que se está a tentar 

tornar ambientalmente saudável, economicamente próspera e equitativa - agora e nos 

próximos vinte anos; 

E -   Os principais benefícios da avaliação e monitorização da Pegada Ecológica ao nível 

local são: 

 Obter um índice de sustentabilidade ambiental mundial e cientificamente 

reconhecido, para o nível municipal, que prova ser eficaz na sensibilização dos 

cidadãos e no aumento do envolvimento da comunidade. 

 Destacar o papel das cidades/municípios nos debates globais e nacionais sobre 

sustentabilidade; 

 Ajudar os governos locais a acompanhar a procura de capital natural de uma 

população num dado município ou região e comparar essa procura com o capital 

natural disponível; 

 Informar sobre um amplo conjunto de políticas, que vão desde os transportes, 

à alimentação, à construção de infraestruturas e ao desenvolvimento do parque 

habitacional, para determinar quais as propostas e ações mais relevantes; 
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 Destacar a importância das decisões de infraestruturas de longo prazo, 

ampliando as oportunidades ou riscos futuros (efeito lock-in); 

 Adicionar valor aos conjuntos de dados existentes sobre produção, comércio e 

desempenho ambiental, fornecendo uma estrutura abrangente para os interpretar; 

ASSIM, TENDO EM DEVIDA CONSIDERAÇÃO AS PREMISSAS AQUI 

DELINEADAS,  ESTABELECEM-SE OS SEGUINTES TERMOS PARA A 

SUBVENÇÃO A ATRIBUIR PELO MUNICÍPIO DE VAGOS À ZERO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objetivo Geral 

1. Pela presente subvenção as partes estabelecem os termos de cooperação no projeto 

Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses, que visa o cálculo da PE em municípios 

portugueses, com vista a construir conhecimento e capacitação local na obtenção de 

informação e na sua interpretação.  

2. Para alcançar este objetivo geral, e como base de concretização deste projeto, o método 

base a utilizar será o da Global Footprint Network, o mais reconhecido método à escala 

global, permitindo desta forma a comparação dos resultados obtidos nos 

municípios/regiões portuguesas com qualquer outra cidade/região do Mundo; 

3. Este projeto deverá ainda desenvolver investigação inovadora, não só ao nível da 

resolução da informação sobre a biocapacidade local, bem como na construção de políticas 

públicas que permitam a coesão territorial, a sustentabilidade e a equidade entre as 

diversas regiões do país.  

4. Deve produzir conhecimento nacional que contribua para a promoção de boas práticas 

de governação em contextos territoriais específicos e a diferentes escalas, estabelecendo-

se para isso uma parceria com a Unidade de Investigação GOVCOPP da Universidade de 

Aveiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Objetivos Específicos 

1.  Para concretizar os objetivos gerais acima elencados, o estudo deverá decorrer por um 

período de 2 anos, tendo os seguintes objetivos específicos em cada ano: 

a) Ano 1: Avaliação da Pegada Ecológica (PE) e da biocapacidade do Município de 

Vagos e a sua contribuição para a média nacional. Os resultados da PE serão 

fornecidos: 1) por tipo de uso do solo (como nas análises habituais da Pegada 

Ecológica) para se obter informação acerca da pressão exercida sobre os ecossistemas 

por parte dos residentes do município; 2) por tipo de atividade económica, no sentido 

de obter informação sobre as atividades diárias de consumo que contribuem com maior 

incidência para a PE do Município, tornando possível identificar hotspots para 

mitigação e redução da PE. Os resultados da biocapacidade do município fornecerão 

informação acerca da contribuição local em termos de capital natural para o total da 



 
 

Ata n.º 19/2019, de 22 de agosto, da Câmara Municipal de Vagos 

 

6 

biocapacidade nacional. Os resultados poderão ser usados para informar políticas de 

planeamento local ou nacional. 

b) Ano 2: Desenvolvimento de calculadora da PE on-line específica para o Município 

de Vagos, para permitir que a sociedade civil calcule a sua própria Pegada Ecológica, 

perceba a dimensão do seu impacto no território e no planeta e se consciencialize sobre 

os múltiplos impactos humanos no ambiente. Esta ferramenta pode ser usada em vários 

projetos pelas autoridades locais (por exemplo, no âmbito educativo aos mais variados 

níveis escolares, etc.) e será hospedada no website do Município de Vagos. Realização 

de um workshop com partes interessadas do município para discutir as implicações dos 

resultados da PE e opções de mitigação (a calculadora será usada para catalisar e 

estruturar o debate).  

CLÁUSULA TERCEIRA 

Competências 

1. Compete à ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável: 

a) Participar na definição do projeto e na estratégia de promoção da sua 

implementação; 

b) Indicar um representante da ZERO para acompanhar e monitorizar em permanência 

o projeto; 

c) Este representante terá a função de coordenador do projeto, tendo acesso a toda a 

documentação produzida pela atividade do projecto; 

d) Servir de elo de ligação e coordenação entre a Global Footprint Network, a 

GOVCOPP da Universidade de Aveiro, e o Munícipio de Vagos, no desenvolvimento de 

todos os aspetos relacionados com o projeto;  

e) Cooperar ativamente na promoção e divulgação do projeto, utilizando para tal os 

canais de comunicação ao seu dispor; 

f)    Colaborar, nos termos a definir, na realização de eventos em Vagosno âmbito das 

atividades do projeto; 

g) Fazer a gestão financeira do projeto, distribuindo as verbas recebidas entre a ZERO, 

a UNIVERSIDADE DE AVEIRO e Global Footprint Network, de forma a garantir a 

prossecução dos objetivos do presente contrato; 

h) Estabelecer acordos individuais com a Global Footprint Network, a GOVCOPP da 

Universidade de Aveiro, com o objetivo de especificar todos os aspetos relacionados 

com a execução deste projeto, no âmbito do projeto nacional; 

i)   Entregar o relatório com os resultados finais até 7 meses após a assinatura do 

protocolo. 

j)   Entregar a calculadora online e realização de workshop com partes interessadas 

até 8 meses após a entrega do relatório.  

k) Realizar um evento de avaliação dos resultados do projeto no vigésimo terceiro mês.  
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2. Compete ao MUNÍCIPIO DE VAGOS: 

a) Cooperar ativamente na promoção e divulgação do projeto, utilizando para tal os 

canais institucionais ao seu dispor;  

b) Indicar um representante da autarquia para acompanhar e monitorizar em 

permanência o projeto; 

c) Este representante terá acesso a toda a documentação produzida no decurso do 

desenvolvimento do projeto; 

d) Apoiar financeiramente o projeto, podendo ainda apoiar com os meios logísticos 

a acordar em cada momento em função das iniciativas em causa; 

e) Colaborar nos termos a definir, para a realização de eventos em Vagos; 

f) Participar em reuniões semestrais com a ZERO e com a GOVCOPP da 

Universidade de Aveiro para acompanhamento do projeto, e disponiblizar e solicitar 

toda a documentação e informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

g) Fornecer todas as informações disponíveis para a realização das diferentes fases 

dos estudos. 

CLÁUSULA QUARTA 

Encargos Financeiros 

1. O MUNICÍPIO DE VAGOS comparticipará com um valor de € 20.000,00 (vinte mil 

euros) por ano durante vigência de dois anos deste protocolo. A primeira prestação de 

20.000,00 (vinte mil euros) deverá ser liquidada até ao final do terceiro mês de 2020, e a 

segunda até ao terceiro mês de 2021. 

2. A verba será entregue à ZERO, que fará a gestão global do projeto. 

3. A ZERO compromete-se a saldar todos os custos da Global Footprint Network para a 

realização deste estudo, sendo esta transferência feita ao abrigo de outro protocolo, 

enquadrador da globalidade do projeto (para todos os municípios portugueses 

participantes).  

4. A ZERO compromete-se em entregar à UNIVERSIDADE DE AVEIRO uma verba não 

inferior a 10% do valor total recebido, sendo esta transferência feita ao abrigo de outro 

ENTREGÁVEL DATA DE ENTREGA 

Relatório de resultados Até 7 meses após a assinatura do protocolo 

Calculadora Pegada Ecológica Até 8 meses após a entrega do relatório.  

Workshop Até 8 meses após a entrega do relatório.  

Evento de avaliação No 23º mês após a assinatura do protocolo 
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protocolo, enquadrador da globalidade do projeto (para todos os municípios portugueses 

participantes).  

CLÁUSULA QUINTA 

Confidencialidade 

1. Uma vez que no decurso as Partes poderão aceder a elementos confidenciais, as Partes 

assumem uma absoluta obrigação de confidencialidade relativamente a toda e qualquer 

informação a que tenham acesso, por qualquer meio, no âmbito do presente Protocolo. 

2. As Partes comprometem-se a reservar aqueles elementos apenas para as finalidades 

estritamente acordadas. 

3. As Partes assumem a obrigação de não disponibilizar informações a terceiros, sob 

qualquer forma, sem a prévia autorização da outra Parte. 

CLÁUSULA SEXTA 

Atribuições conjuntas 

Cabe às Partes acompanhar a realização do projeto e executar as funções que lhes são 

atribuídas no âmbito do presente protocolo. Qualquer aspeto omisso no presente protocolo 

será decidido em conjunto. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Vigência do Acordo 

1.        O presente protocolo entra em vigor a partir da data da sua assinatura vigorando 

por períodos de 1 ano renováveis, até ao máximo de 2 anos se qualquer das Partes não o 

denunciar por escrito, por carta registada com aviso de receção, com a antecedência de 90 

dias relativamente ao termo do prazo inicial ou renovado, sem prejuízo das atividades em 

curso. 

2.       O protocolo pode ser retificado ou alterado por mútuo acordo das partes.  

POR ESTE PROTOCOLO TER SIDO FEITO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE E 

CORRESPONDER AO QUERER DAS PARTES OUTORGANTES, VAI SER DATADO E 

ASSINADO. 

Aveiro, ___  de Outubro de 2019 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Dr. Silvério Regalado - Presidente 

ZERO – ASSOCIAÇÃO SISTEMA TERRESTRE SUSTENTÁVEL - Prof. Doutor Francisco Ferreira – Presidente 

 Requisição n.º 2016, no valor de 1,00 € (um euro), para o ano em curso e de 39.999,00 € 

(trinta e nove mil novecentos e noventa e nove euros) para exercícios futuros; ----------------- 

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

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

Deve a Coordenadora da Equipa de Projeto proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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03 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O COLÉGIO DIOCESANO DE NOSSA SENHORA 

DA APRESENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE CALVÃO E ESCOLA 

BÁSICA DE QUINTÃ – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0004/2019, de 29 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das Escolas de Calvão e Quintã no ano 

letivo 2019/2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Análise Financeira; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo I; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo II. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 2019/2117, no valor de 26.974,20 € (vinte e seis mil novecentos e setenta e quatro 

euros e vinte cêntimos) para o ano em curso e de 41.467,80 € (quarenta e um mil quatrocentos e 

sessenta e sete euros e oitenta cêntimos) para exercícios futuros; --------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 31 de julho de 2019: «À Reunião de Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos e o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação e 

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

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

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

04 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS 

BÁSICAS DR. JOÃO ROCHA – PAI E DE LOMBOMEÃO – PROPOSTA. ----------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0005/2019, de 31de julho de 2019; ------------------------- 
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 Proposta de Acordo de Colaboração no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Fornecimento de refeições aos alunos 

do 1.º ciclo do Ensino Básico das Escolas Básicas de Lombomeão e Dr. João Rocha (Pai) no ano 

letivo 2019/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Análise Financeira; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo I; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo II; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º2019/2116, no valor de 19.740,21€ (dezanove mil setecentos e quarenta euros e 

vinte e um cêntimos) para o ano em curso e de 30.346,89 € (trinta mil trezentos e quarenta e seis 

euros e oitenta e nove cêntimos) para exercícios futuros; ------------------------------------------------ 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 31 de julho de 2019: «À Reunião de Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, e autorizar o senhor 

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

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

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

O sr. Presidente da Câmara ausentou-se da sala de reuniões pelo que não participou na discussão e votação 

do ponto que segue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

05 – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA PARCERIA NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR – PROPOSTA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0008/2019, de 31 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração - Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-

escolar - Implementação das atividades de animação e apoio à família para os alunos da educação 

pré-escolar no ano letivo 2019/2020; ------------------------------------------------------------------------ 
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 Análise Financeira; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo I; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisições n.ºs: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2019/2119, no valor de 16.616,82 € (dezasseis mil seiscentos e dezasseis euros e oitenta 

e dois cêntimos) para o ano em curso e de 33.225,06 € (trinta e três mil duzentos e vinte 

e cinco euros e seis cêntimos) para exercícios futuros;  ---------------------------------------- 

 2019/2120, no valor de 34.492,49 € (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois 

euros e quarenta e nove cêntimos) para o ano em curso e de 68.967,17 € (sessenta e oito 

mil novecentos e sessenta e sete euros e dezassete cêntimos) para exercícios futuros; ---- 

 2019/2121, no valor de 4.783,63 € (quatro mil setecentos e oitenta e três euros e sessenta 

e três cêntimos) para o ano em curso e de 9.564,79 € (nove mil quinhentos e sessenta e 

quatro euros e setenta e nove cêntimos) para exercícios futuros; ----------------------------- 

 2019/2122, no valor de 6.546,02 € (seis mil quinhentos e quarenta e seis euros e dois 

cêntimos) para o ano em curso e de 13.088,66 € (treze mil oitenta e oito euros e sessenta 

e seis cêntimos) para exercícios futuros; --------------------------------------------------------- 

 2019/2123, no valor de 22.155,76 € (vinte e dois mil cento e cinquenta e cinco euros e 

setenta e seis cêntimos) para o ano em curso e de 44.300,08 (quarenta e quatro mil 

trezentos euros e oito cêntimos) para exercícios futuros; -------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 31 de julho de 2019: «À Reunião de Câmara»;- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de Calvão, a Associação de 

Solidariedade Social e Cultural de Santo André, o Centro Social e Bem-Estar de Ouca, a Associação 

Boa-Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social e o Centro Social da Freguesia de Soza e 

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

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

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

O senhor Presidente da Câmara regressou à sala de reuniões. ------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- 
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06 - ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA PARCERIA NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO – PROPOSTA. -------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0007/2019, de 31 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração - Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-

escolar - Implementação das atividades de animação e apoio à família para os alunos da educação 

pré-escolar da Escola Básica de Fonte de Angeão no ano letivo 2019/2020;  ------------------------- 

 Análise Financeira;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Anexo I; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisições n.ºs: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2019/2124, no valor de 2.421,12 € (dois mil quatrocentos e vinte e um euros e doze 

cêntimos) para o ano em curso e de 5.439,84  € (cinco mil quatrocentos e trinta e nove 

euros e oitenta e quatro cêntimos) para exercícios futuros;  ----------------------------------- 

 2019/2125, no valor de 2.421,12 € (dois mil quatrocentos e vinte e um euros e doze 

cêntimos) para o ano em curso e de 5.439,84  € (cinco mil quatrocentos e trinta e nove 

euros e oitenta e quatro cêntimos) para exercícios futuros;  ----------------------------------- 

 2019/2126, no valor de 6.384,38  € (seis mil trezentos e oitenta e quatro euros e trinta e 

oito cêntimos)  para o ano em curso e de 11.230,91  € (onze mil duzentos e trinta euros e 

noventa e um cêntimos) para exercícios futuros; ----------------------------------------------- 

 2019/2127, no valor de 1.361,88 € (mil trezentos e sessenta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos) para o ano em curso e de 3.059,91 € (três mil cinquenta e nove euros e noventa 

e um cêntimos) para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 31 de julho de 2019: «À Reunião de Câmara»;- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos, o Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão, o Centro 

de Ação Social de Covão de Lobo, a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina 

e a Associação Betel – Ponte de Vagos, e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ----- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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07 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE VAGOS – AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0009/2019, de 31 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Protocolo de Colaboração – Implementação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Apresentação de candidatura à DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares); --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escola de Vagos, e autorizar o senhor 

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

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

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

08 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – ROTA DOS MOÍNHOS DE PORTUGAL - 

MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-À-VELHA, ÁGUEDA, NELAS, SEVER DO VOUGA E VAGOS 

- PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do GAP, de 16 de agosto de 2019, anexando proposta de “minuta de protocolo de 

Cooperação a celebrar entre os Municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda, Nelas, Sever do 

Vouga e Vagos, no âmbito do projeto «Rota de Moinhos de Portugal»”; ------------------------------ 

 Requisição n.º 2019/2129, no valor de 6.000,00 € (seis mil euros); ------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Cooperação – Rota dos Moinhos de Portugal, que a seguir se transcreve: 

“Considerando:  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Que os Municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda, Nelas, Sever do Vouga e Vagos 

participaram no Programa Nacional “Qualificação da Administração Local Autárquica para o 

Turismo  – ALA + T”, que pretende reforçar competências, especificas e transversais dos técnicos 

superiores e dirigentes das Câmaras Municipais, das Comunidades Intermunicipais, das Áreas 

Metropolitanas e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, indispensáveis ao 

desenvolvimento do território através da atividade turística.  

b) Que os referidos Municípios apresentaram um projeto “Rota dos Moinhos de Portugal”, no 
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âmbito do Programa ALA + T e que foi reconhecido e distinguido pelo Instituto de Planeamento 

e Desenvolvimento Turismo (IPDT) e pelo Turismo de Portugal, como um projeto inovador, com 

elevado grau de inovação, cooperação e coesão territorial e contributo para a valorização dos 

destinos e das suas comunidades;  

c) O projeto “Rota dos Moinhos de Portugal” sendo um dos projetos distinguidos pelo Turismo 

de Portugal será apoiado financeiramente através de uma candidatura ao Regime Geral dos 

Financiamentos do Turismo de Portugal – RegFin; 

d) A referida candidatura abrange um total de 6 ações a desenvolver, para a criação de uma 

“Rota de Moinhos de Portugal”, onde se prevê: inventariação dos moinhos a funcionar e passíveis 

de serem visitados; identificação das potencialidades e parceiros turísticos de cada território; 

estruturação de rede de parceiros; Criação de imagem e sinalética para a Rota; Criação de site 

e APP “Miles 2 Mills”; Criação de um evento âncora nos cinco municípios; Apresentação e 

promoção da Rota em diferentes locais (Fam trips, Roadshow); entre outras; 

e) Os cinco Municípios acordaram na submissão da candidatura referida nos considerandos 

anteriores, tendo assumido a responsabilidade financeira de suportar a componente adicional do 

projeto, caso se aplique; 

f)     Que a candidatura será submetida até final de agosto 2019, e por acordo com todos os 

Municípios participantes, a entidade líder do processo será o Município de Albergaria-a-Velha; 

Entre os, 

Município de Albergaria-a-Velha (Entidade Líder), pessoa coletiva n.º 506783146, com sede na 

Praça Comendador Ferreira Tavares, 3850-057 Albergaria-a-Velha, neste ato representada pelo 

Exmo. Presidente António Augusto Amaral Loureiro e Santos, com poderes para o ato, conforme 

deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua reunião de __________ (tomada de posse 

do executivo) 

E 

Município de Águeda (Entidade Parceira), pessoa coletiva n.º 501090436, com sede na Praça 

do Município, 3754-500 Águeda, neste ato representada pelo Exmo. Presidente Jorge Henriques 

Almeida, com poderes para o ato, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua 

reunião de __________, 

Município de Nelas (Entidade Parceira), pessoa coletiva n.º 506834166, com sede no Largo do 

Município, 3520-001 Nelas, neste ato representada pelo Exmo. Presidente José Borges da Silva, 

com poderes para o ato, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal, em sua reunião 

de __________, 

Município de Sever do Vouga (Entidade parceira), pessoa coletiva n.º 502704977, com sede no 

Largo do Município, 3740-262, Sever do Vouga, neste ato representada pelo Exmo. Presidente 

António José Martins Coutinho, com poderes para o ato, conforme deliberação tomada pela 

Câmara Municipal, em sua reunião de 20-10-2017. 
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Município de Vagos (Entidade parceira), pessoa coletiva n.º 506912833, com sede na Rua da 

Saudade, 3840-420 Vagos, neste ato representada pelo Exmo. Presidente Silvério Rodrigues 

Regalado; 

É celebrado o presente Protocolo de Cooperação que se rege pelos termos dos considerandos 

supra e das disposições seguintes, no âmbito do qual se explicita o âmbito da cooperação, a 

identificação do beneficiário líder, a responsabilidade conjunta entre as partes, seus deveres e 

direitos: 

Cláusula 1.ª 

(Objetivos) 

1. O presente protocolo de cooperação visa o desenvolvimento do projeto que prevê a 

constituição de uma Rota de Moinhos de Portugal, onde os cinco municípios serão os 

beneficiários principais, e posteriormente poderão integrar outros municípios e entidades que têm 

como objetivo a preservação e a promoção do património molinológico nacional; 

2. A criação desta Rota de Moinhos de Portugal pretende resgatar e perpetuar memórias de 

um povo e estruturar um produto turístico inclusivo e acessível, entre entidades públicas e 

privadas, que têm como objetivo final comum facilitar a visitação e experimentação de atividades 

ligadas ao património molinológico e ao ciclo do pão, nos cinco municípios; 

3. O projeto pretende combater a sazonalidade e trazer visitantes para o interior da 

região/país, apresentando atividades e serviços complementares que reforcem e prolonguem a 

visita e a estada no território a implementar a Rota dos Moinhos de Portugal; 

4. A implementação da Rota dos Moinhos de Portugal potencia o aparecimento de agentes 

privados na promoção do território, em diferentes áreas: restauração, alojamento, atividades 

culturais, ambientais e desportivas, entre outras; 

5. O projeto visa contribuir para as metas de sustentabilidade ambiental propostas na ET2027, 

ao garantir uma energia limpa nas suas operações, adoção das boas práticas de gestão de 

resíduos gerados pela operação, redução da pegada ecológica. Pretende-se envolver as 

comunidades locais, revitalizar paisagens, fixar população, fomentar a criação de emprego e 

contribuir para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos; 

Cláusula 2.ª 

(Modelo de gestão) 

1. A Entidade líder e as entidades parceiras comprometem-se a trabalhar em conjunto, através da 

gestão e permanente partilha de informação, da articulação de atuações e realização de ações 

conducentes à profícua execução do projeto. 
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2. As entidades parceiras obrigam-se a reunir periodicamente, em calendário a designar e 

aprovar conjuntamente. 

Cláusula 3.ª 

(Compromissos específicos da Entidade líder) 

1. Acordam as partes designar o Município de Albergaria-a-Velha como Entidade Líder, posição 

já assumida na submissão da candidatura junto do Turismo de Portugal; 

2. À Entidade líder compete: 

a. o lançamento dos procedimentos de contratação pública inerentes à contratualização 

das diversas componentes da candidatura aprovada; 

b. cumprir e fazer cumprir as obrigações decorrentes da celebração de contrato de 

financiamento com o Turismo de Portugal, I.P.; 

c. assegurar a gestão técnica, administrativa e financeira da candidatura e garantir a 

concretização dos seus objetivos; 

d. comunicar aos demais parceiros toda a informação necessária para a gestão e execução 

do projeto; 

e. ser interlocutor único e em representação dos parceiros junto das Autoridades 

Competentes no âmbito da presente candidatura; 

f. monitorizar e acompanhar as intervenções dos parceiros. 

3. Em contrapartida da referida posição de líder, o Município tem o direito de obter dos restantes 

parceiros o ressarcimento dos custos e encargos que for suportando com os sucessivos 

procedimentos, na proporção que infra se define. 

Clausula 4.ª 

(Compromissos específicos da Entidades parceiras) 

1. As Entidades parceiras concordam em colaborar na operacionalização do projeto, 

nomeadamente no apoio à execução das ações para a concretização dos objetivos propostos no 

mesmo. 

2. As entidades parceiras aceitam a coordenação técnica, administrativa e financeira da 

entidade líder com o fim de facilitar as suas obrigações perante o Turismo de Portugal. 

3. As entidades parceiras comprometem-se ainda a: 

a) Responder às solicitações de informações, assim como facilitar os documentos 

necessários à sua instrução do pedido de apoio, pedidos de pagamento e relatórios de 

acompanhamento; 

b) Divulgar as ações constantes da candidatura junto dos públicos-alvo, entidades e demais 

envolvidos nas mesmas; 

c) Executar as ações que lhe estão atribuídas na candidatura (memória descritiva) nos 

prazos propostos; 

d) Divulgar e promover a candidatura nas suas ações e setores de intervenção, 
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nomeadamente pela rede de parceiros locais, a constituir; 

e) Contribuir para a boa execução do pedido de apoio, particularmente nas matérias em 

que o parceiro esteja envolvido e responsabilizado; 

f) Realizar e participar ou aderir a iniciativas conducentes à mobilização de recursos para 

o sucesso do projeto. 

g) Estabelecer ligação com as entidades locais e regionais que cuja intervenção seja 

necessária à prossecução das ações constantes da candidatura; 

h) No âmbito da execução da candidatura, proceder às alterações regulamentares e 

procedimentais que se mostrem necessárias ao desenvolvimento das ações previstas. 

Cláusula 5.ª 

 (Ações a executar) 

O projeto prevê as seguintes ações: 

1) Inventariação de todo o património molinológico, publico e privado, existente nos cinco 

municípios passiveis de integrar a Rota (de acordo com normas de boas práticas e mediante a 

formalização de um protocolo); 

2) Identificação de agentes locais, públicos e privados, relacionados com a promoção dos cinco 

territórios que possam ser parceiros na estruturação do produto turístico Rota dos Moinhos de 

Portugal; 

3) Conceção de material promocional e design de imagem, sinalética e comunicação da rota 

de Moinhos de Portugal; 

4) Conceção e manutenção de site rota dos Moinhos de Portugal; 

5) Criação de um passaporte físico e digital - Miles 2 Mills - que promove os produtos e serviços 

da rede de parceiros do projeto;  

6) Desenvolvimento de uma APP - Miles 2 Mills - que permite ao turista a programação da sua 

visita/rota que pretende percorrer, interagindo com a rede de parceiros do projeto; 

7) Organização e promoção de um evento âncora do projeto que será apresentado nos cinco 

municípios; 

8) Apresentação da rota dos Moinhos de Portugal em diversos certames e eventos 

nacional/internacional que promovem o turismo nos cinco municípios; 

9) Desenvolvimento de mecanismos de monitorização do projeto. 

Cláusula 6.ª 

(Investimento a realizar no âmbito do projeto) 

1. O projeto designado Rota de Moinhos de Portugal apresenta um investimento total de 

265.900€. 
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Ações 

Investimento 

estimado* 

Inventariação e ID 
25.500€ 

Projeto de desenho e execução 
74.900€ 

Desenvolvimento tecnológico 
55.500€ 

Evento âncora 
50.000€ 

Promoção e divulgação 
45.000€ 

Programa de atividades e dinamização 
15.000€ 

TOTAL 
265.900€ 

                              *acresce o IVA á taxa legal em vigor 

Clausula 7.ª 

(Custos adicionais) 

Tendo em conta que o objeto da candidatura aprovada se estende de igual forma pelos territórios 

dos cinco Municípios, acordam as partes que os custos adicionais, caso se apliquem, para 

execução do projeto, serão suportados por cada um dos Municípios de Albergaria-a-Velha, 

Águeda, Nelas, Sever do Vouga e Vagos, após validação por parte de todos os parceiros. 

Cláusula 8.ª 

 (Vigência e denuncia) 

1. O presente protocolo começa a produzir efeitos imediatamente após a assinatura pelos 

representantes das partes que nele outorgam e vigorará até ao término da execução dos 

investimentos que será até 2 anos, após a notificação de termo de aceitação do projeto. 

Cláusula 9.ª 

(Disposições finais) 

O presente protocolo de cooperação é feito em quintuplicado, sendo um exemplar entregue a cada 

um dos Outorgantes. 

Anexo: Memória Descritiva do projeto Rota dos Moinhos de Portugal, distinguido pelo programa 

ALA+T” 

 Documento de apresentação do projeto «Rota dos Moinhos de Portugal»; ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação acima 

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

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

09 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA AZENHA E 

DO MOINHO DE OUCA E DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DE TRILHOS - 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PARA AS POPULAÇÕES E PARA A ECONOMIA 

LOCAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Ofício da Junta de Freguesia de Ouca, de 13 de agosto de 2019, anexando proposta; --------------- 

 Proposta aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ouca, de 6 de agosto de 2019, que conclui: 

«… Assim venho propor a vossa excelência que aprove o pedido de reconhecimento de interesse 

para as populações e para a economia local da candidatura “Requalificação do Parque da 

Azenha e do Moinho de Ouca e Desenho e Implementação de Trilhos”, solicitando a sua 

apreciação na Sessão Ordinária do Órgão Executivo a que preside, a realizar no dia 22 de agosto 

de 2019, para efeitos do disposto da alínea i) do artigo 46.º da Portaria n.º 133/2019, de 9 de 

maio, de forma a preparar a Candidatura à Tipologia de Apoio 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias 

no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL Aveiro Sul. Mais informo que a 

declaração de reconhecimento de interesse, emitida pela Câmara Municipal, constitui critério de 

elegibilidade para a referida tipologia». ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer de interesse para as populações e para 

a economia local a candidatura de “Requalificação do Parque da Azenha e do Moinho de Ouca e 

Desenho e Implementação de Trilhos” que a Junta de Freguesia de Ouca pretende apresentar. ------- 

Deve o SAA do DC proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------------- 

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

10 – ACORDO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E 

CULTURAL DE SANTO ANDRÉ – TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E APOIO AO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – PROPOSTA. ---------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0006/2019, de 31 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração – Parceria para o transporte de refeições no âmbito do 

programa de generalização do fornecimento de refeições e em apoio à componente de apoio à 

família da Escola Básica da Quintã; ------------------------------------------------------------------------- 

 Anexo I; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Anexo II; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Análise Financeira; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 2019/2118, no valor de 6.037,11 € (seis mil e trinta e sete euros e onze cêntimos) 

para o ano em curso e de 9.205,68 € (nove mil duzentos e cinco euros e sessenta e oito cêntimos) 

para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, Prof.º Pedro Bento, de 31 de julho de 2019: «À Reunião de Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração acima 

identificado, entre o Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo 

André, e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de agosto de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 442.666,80 € (quatrocentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis euros e oitenta 

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 21 de julho a 16 agosto de 

2019 – 19 despachos. --------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 21 de julho a 17 de agosto de 2019 – 36 despachos.  

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

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

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

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

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

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

4.1 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, 

RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - XIV MILHA URBANA DA 

PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do GRECAS, de 25 de julho de 2019, requerendo a isenção de taxas referentes à 

realização da XIV Milha Urbana da Praia da Vagueira, a realizar no dia 03 de agosto de 2019; --- 

 Informação do NAJ, de 30 de julho de 2019, concluindo que o valor das taxas a isentar é de 38.69€ 

(trinta e oito euros e sessenta e nove cêntimos); ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CNAJ, de 01 de agosto de 2019, que a seguir se transcreve: «Concordo com o teor da 

informação técnica, porquanto a mesma está em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares em vigor. Em complemento à informação técnica, informo que em 18/07/2019, a 

Câmara Municipal deliberou atribuir um subsídio de € 5.000,00 para a realização do evento XIV 

Milha Urbana Praia da Vagueira/CA Vagos. Assim, e em conformidade com a informação …, 

proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao abrigo 

do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, por 

se tratar de uma matéria da competência do órgão executivo.» ---------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 01 de agosto de 2019: «Concordo com a 

informação técnica, à próxima reunião de Câmara.». ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento das taxas, 

ratificando o despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato. ---------------------------------------------- 

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

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

4.2 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENÇÃO DE 

COVÃO DO LOBO – BAILE DO EMIGRANTE - RATIFICAÇÃO ---------------------------------------- 

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

 Comunicação da Comissão de Festas da Ascenção de Covão do Lobo, de 06 de agosto de 2019, 

requerendo «isenção do pagamento de taxas» referente ao Baile do Emigrante a realizar no largo 

das Festas de Covão do Lobo, no próximo dia 22 de agosto. -------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 07 de agosto de 2019, concluindo: «Quanto ao pedido de isenção de 

taxas, informo que a competência relativamente a esta matéria é, nos termos n.º 9 do artigo 16.º 
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da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, do órgão executivo. Assim, e tendo 

por base a pretensão da requerente, o valor total a isentar é de € 38,75, … Atendendo à data em 

que se vai realizar o evento requerido, proponho que despache no sentido de ser concedida a 

isenção e remeta o assunto à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º3 do 

artigo 35.º  do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.» -------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 08 de agosto de 2019: «Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica, à próxima reunião de Câmara, para ratificação.» ------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de isenção do pagamento das 

taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.3 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS DA N.ª SR.ª DA SAÚDE DA 

CARREGOSA – FESTA ANUAL - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Comissão de Festas da N.ª Sr.ª da Saúde da Carregosa, de 29 de julho de 2019, 

requerendo «autorização para o lançamento de artefactos pirotécnicos, cedência de 6 grades e 

sinais e isenção do pagamento de taxas» referente à Festa Anual de N.ª Sr.ª da Saúde a realizar de 

17 a 22 de agosto de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da CNAJ, de 09 de agosto de 2019, concluindo: «Relativamente aos artefactos 

pirotécnicos, informo que o pedido encontra-se corretamente instruído e que, tendo em conta o 

parecer favorável do Coordenador Municipal de Proteção Civil, proponho que a Câmara 

Municipal autorize, nos termos do n.º 2 do artigo 29.º do DL n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação, o lançamento dos artefactos pirotécnicos no terreno sito na Rua Principal, n.º 65, 

Lugar da Carregosa, freguesia de Ouca. Atendendo à data em que se vai realizar o evento 

requerido, proponho que despache no sentido de ser concedida a autorização solicitada e remeta 

à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º3 do artigo 35.º do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Relativamente ao pedido de cedência 

de 6 grades, informo que existe disponibilidade para conceder o apoio logístico solicitado. 

Informo ainda que, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara municipal deliberar sobre 

a concessão de apoios a “atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outras de interesse para o município (…)”. Porém, atendendo à data em que se vai realizar o 

evento requerido, proponho que despache no sentido de ser concedido o apoio solicitado e remeta 

à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da supra citada 

lei. Quanto ao pedido de isenção de taxas, a competência relativamente a esta matéria é, nos 

termos n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, do órgão 
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executivo. Assim, e tendo por base a pretensão da requerente, o valor total a isentar é de € 175,44, 

… Atendendo à data em que se vai realizar o evento requerido, proponho que despache no sentido 

de ser concedida a isenção e remeta o assunto à próxima reunião de Câmara para ratificação, 

nos termos do n.º3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 09 de agosto de 2019: «Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica. À próxima reunião de Câmara, para ratificação.» ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de autorização de lançamento 

de artefactos pirotécnicos, de apoio logístico e de isenção do pagamento das taxas. ----------------------- 

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

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

4.4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – FESTA ANUAL N.ª SR.ª DO LIVRAMENTO - 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, de 08 de agosto 

de 2019, requerendo «isenção do pagamento de taxas» referente à Festa Anual em honra de N.ª 

Sr.ª do Livramento a realizar entre os dias 14 e 17 de agosto de 2019; --------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 09 de agosto de 2019, concluindo: «Relativamente ao pedido de cedência 

de 10 grades, informo que existe disponibilidade para conceder o apoio logístico solicitado. 

Informo ainda que, nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, é da competência da Câmara municipal deliberar sobre 

a concessão de apoios a “atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outras de interesse para o município (…)”. Porém, atendendo à data em que se vai realizar o 

evento requerido, proponho que despache no sentido de ser concedido o apoio solicitado e remata 

à próxima reunião de Câmara para ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da supra citada 

lei. Quanto ao pedido de isenção de taxas, a competência relativamente a esta matéria é, nos 

termos n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, do órgão 

executivo. Assim, e tendo por base a pretensão da requerente, o valor total a isentar é de € 68,45, 

… Atendendo à data em que se vai realizar o evento requerido, proponho que despache no sentido 

de ser concedida a isenção e remeta o assunto à próxima reunião de Câmara para ratificação, 

nos termos do n.º3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 09 de agosto de 2019: «Deferido, conforme 

e nos termos da informação técnica, à próxima reunião de Câmara, para ratificação.» ------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de concessão de apoio 

logístico e de isenção do pagamento das taxas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS 

DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO PARA TRANSPORTE – NÚCLEO DE AÇÃO 

SOCIAL – PROPOSTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 08 de agosto de 2019; ------------------------------------------------------------ 

 Proposta do NAS, de 8 de agosto de 2019, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, propondo «a atribuição de um apoio para transporte no 

valor de 540.00€ (quinhentos e quarenta euros), valor este para pagamento das 24 viagens em 

táxi»; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 2019/2128 , no valor de 540,00 € (quinhentos e quarenta euros); --------------------- 

 Despacho do sr. Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 12 de agosto de 2019: «Concordo. 

Proceda-se em conformidade». ------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio para transporte, nos termos da 

informação e da proposta técnica, no valor de 540,00 € (quinhentos e quarenta euros). ----------------- 

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

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

6 – AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS COM 

FUNÇÕES DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA PARA O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO – 

PROCEDIMENTO DGF 05CPN-2019 - ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – 

RATIFICAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Pedidos de esclarecimentos das empresas E-sycare, Ld.ª e Egor Outsourcing, Ld.ª, de 8 e 12 de 

agosto de 2019, respetivamente; -----------------------------------------------------------------------------  

 Ata n.º 1 do júri do procedimento, de 16 de agosto de 2019; -------------------------------------------- 
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 Despacho do sr. Vice-Presidente, de 16 de agosto de 2019: «Aprovo o proposto pelo júri do 

concurso. À reunião de Câmara para ratificação.» ------------------------------------------------------- 

 Publicação em Diário da República, II série, n.º 156, de 16 de agosto de 2019. ---------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do sr. Vice-Presidente. ------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOÃO BATISTA MATEUS - PROC.º 53/06 – LOMBA – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

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

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

 Requerimento de João Batista Mateus, de 26 de julho de 2019, requerendo licença especial para 

conclusão de obra; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 31 de julho de 2019, concluindo: “Não se vê inconveniente na emissão do 

alvará de licença especial para conclusão de obras inacabadas requerido. Deve a Câmara 

Municipal pronunciar-se sobre o mencionado nos subpontos n.º 5 e 6 da presente informação. (5 

– Visto nunca ter sido declarada a caducidade da licença anterior, deve a Câmara Municipal 

proceder à realização de tal ato. 6 – Deve também a Câmara Municipal manifestar se é do seu 

interesse que se proceda à conclusão da obra, ou, se por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas se deve proceder à demolição da mesma.» ---------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 01 de agosto de 2019, que a seguir se transcreve: “Concordo com a 

informação prestada …, sendo de proceder em conformidade com o exposto…, remetendo o 

processo a reunião da CM para deliberação nos termos de: - Alínea d) do nº 3 e nº 5, ambos do 

artigo 71.º do RJUE, sobre a intenção de declarar a caducidade da licença, após audiência prévia 

do interessado; se este não se pronunciar dentro do prazo estabelecido, será de considerar 

operada a caducidade; - N.º 2 do artigo 40.º do RMUE e n.º 1 do artigo 88.º do RJUE, sobre o 

interesse na conclusão da obra, no caso de ter ocorrido o mencionado anteriormente.» ----------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de agosto de 2019: “À Reunião da 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE e do n.º 1, do artigo 

88.º do RJUE, reconhecer o interesse na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas a demolição da mesma. ------------------------- 

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

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

2 – MARIA LÚCIA ANDRADE AZEVEDO – PROC.º 80/15 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – CADUCIDADE DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. ----------------

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

 Informação da SADU, de 8 de julho de 2019, dando nota de que «O prazo de resposta à notificação 

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

 Parecer da CDU, de 10 de julho de 2019: «Através da n/ notificação n.º 734/18 comunicou-se à 

requerente que o pedido de prorrogação do prazo para requerer a emissão do alvará, tinha sido 

deferido, conforme n.º 2 do artigo 76.º do RJUE. Face à informação … da SADU e ao disposto 

nos n.ºs 5 e 2 do artigo 71.º do RJUE, deverá o processo ser remetido a reunião da CM, para 

deliberação sobre a intenção de declarar a caducidade da licença, notificando o requerente nos 

termos da audiência prévia.» --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de agosto de 2019: “À Reunião da 

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

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

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

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

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

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

3 – MANUEL AUGUSTO BATISTA LANCHA – PROC.º 39/17 – PONTE DE VAGOS – PONTE 

DE VAGOS E SANTA CATARINA – CADUCIDADE DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. ----------

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

 Informação da SADU, de 8 de julho de 2019, dando nota de que «O prazo de resposta à notificação 

foi ultrapassado»; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDU, de 10 de julho de 2019: «Através da n/ notificação n.º 641/18 comunicou-se ao 

requerente que tinha sido deferido o pedido de prorrogação para requerer a emissão do alvará, 

nos termos do n.º 2 do artigo 76.º do RJUE. Face à informação … da SADU e ao disposto nos n.ºs 

2 e 5 do artigo 71.º do RJUE, deverá o processo ser remetido a reunião da CM, para deliberação 

sobre a intenção de ser declarada a caducidade da licença, notificando o requerente nos termos 

da audiência prévia.» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de agosto de 2019: “À Reunião da 

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

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

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

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

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 AdRA – Relembrar o que já disse noutras reuniões. A água está demasiado cara. Sugere ao sr. 

Presidente da Câmara que faça um referendo para saber a opinião do povo. A responsabilidade 

pela distribuição da água deveria ser da Câmara Municipal; --------------------------------------------- 

 Proteção Civil – Mais uma vez reafirma: - «A proteção civil não deveria existir.» ------------------ 

O senhor Presidente da Câmara 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, António Manuel Costa 

de Castro, Diretor do Departamento de Coordenação, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze 

horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


