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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2019, de 17 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de outubro de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e três 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 31 de outubro, pelas 09,30 

horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informar que as reuniões ordinárias do mês de novembro agendadas para os dias 7 e 21, 

passarão para os dias 14 e 28, à mesma hora e no mesmo local. ------------------------------ 

 Dar nota de alguns dos problemas que acontecem nas nossas escolas, concretamente da 

falta de assistentes operacionais. O Governo adiou a transferência de competências para 

o final deste ano. No âmbito dessa transferência estamos a contestar os números que o 

Ministério nos apresentou, ou seja, não podemos concordar com os rácios de assistentes 

operacionais que nos foram fornecidos. É no mínimo ridículo, por exemplo, que se 

contabilize para efeito do cálculo de rácios, um aluno com necessidades educativas 

especiais como um aluno e meio, quando muitas vezes as necessidades são permanentes. 

Mais grave neste momento é que das 46 assistentes operacionais que tem o agrupamento, 

9 estão de baixa. Se não fossem as 29 auxiliares que a Câmara Municipal tem a trabalhar 

nas escolas, e para as quais o Ministério da Educação nada contribui, teríamos, com toda 

a certeza reunidas as condições para as escolas do concelho encerrarem. A situação é 
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muito séria e gravíssima e assim continuamos à espera que o Ministério dê provimento 

às nossas preocupações e às preocupações do agrupamento. ---------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, também teceu algumas considerações 

sobre este assunto e acrescentou a questão da sobrecarga laboral. Na escola secundária, 

nomeadamente na cozinha, e uma vez que 2 funcionárias estão de baixa, as que restam estão já a 

trabalhar sob stress, porque não é fácil preparar à volta de 900 refeições diárias. -------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues ainda sobre este assunto, e 

considerando que existem basicamente duas estruturas de ensino em Vagos, uma pública e outra 

privada, pergunta se o Colégio de Calvão também tem estes mesmos problemas com os assistentes 

operacionais? -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

 O senhor Presidente respondeu que terão com certeza também as suas dificuldades. ---------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal convida todos os senhores Vereadores a assistirem ao 

Congresso da Região de Aveiro, nos dias de hoje e amanhã. O tema de hoje será a Mobilidade dos 

Transportes e o dia de amanhã será dedicado à Proteção Civil e à Gestão Florestal. ----------------- 

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

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

 Qual a avaliação ao início do ano letivo? -------------------------------------------------------------- 

 Dragagens no canal do Boco – Temos alguma obrigação legal de nos constituirmos 

fiscalização da obra? ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Comissão de Trânsito – Tem reunido? ----------------------------------------------------------------- 

 Alcatroamentos parciais no concelho – O planeamento está a ser cumprido? ------------------- 

 Estrada de Rines/Sanchequias – Ponto de situação. Qual a previsão de inauguração da obra? 

Espera que não acabe nas próximas autárquicas. ----------------------------------------------------- 

 Rua da Fonte – Qual o estado do processo? ----------------------------------------------------------- 

 Rua das Matas – Não está acabada. -------------------------------------------------------------------- 

 Pontão dos Cardais – Continua na mesma. ------------------------------------------------------------ 

 Rua Banda Vaguense – O troço que liga à Rua da Fonte está em péssimo estado. -------------- 

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

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

 Início do ano letivo – Com exceção da parte negativa anteriormente referida respeitante 

às assistentes operacionais o ano letivo iniciou com normalidade. A situação do ajuste 

nos transportes em Calvão ficou resolvida. O balanço é positivo. ---------------------------- 

 Dragagem no canal do Boco – Não temos obrigação de fiscalizar, mas acompanhamos os 

trabalhos. No rio Boco vai ser feita uma dragagem muito profunda. Vai permitir a 
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navegabilidade em maré baixa até ao cais das Folsas Novas. Os sedimentos serão 

colocados na Quinta da Valenta. Também está assegurada a dragagem de alguns milhares 

de metros cúbicos a sul da ponte da Vagueira, no canal de Mira. ---------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcinia Martins Sereno, em resposta à questão sobre a Comissão de 

Trânsito, referiu que a mesma reúne periodicamente e sempre que existem assuntos que o 

justifiquem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara, quanto à questão dos alcatroamentos parciais no concelho, 

informou que enviou, conforme solicitado, a ordem cronológica dos trabalhos. Os trabalhos 

começaram em Ponte de Vagos. O empreiteiro fez uma interrupção e iniciou e concluiu na 

Gafanha da Boa Hora. Seguiu-se Vagos. Neste momento o empreiteiro voltou a fazer uma pausa, 

mas brevemente iniciará os trabalhos na freguesia de Ouca, dando assim continuidade ao plano de 

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara, continuou: ----------------------------------------------------------------  

 Rua da Fonte – Foi recentemente aprovado o projeto e lançado o procedimento concursal.  

 Rua das Matas – Fizemos uma parceria com a Junta de Freguesia de Vagos e Santo 

António. À data presente faltam-nos recursos. Continuar-se-ão os trabalhos logo que haja 

disponibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Pontão dos Cardais – Como já foi dito anteriormente não constitui uma prioridade. ------ 

 Rua Banda Vaguense – Temos noção da situação. --------------------------------------------- 

 Estrada de Rines/Sanchequias – Mal seria se a inauguração fosse na altura das eleições. 

A obra tem prazo previsto até junho de 2020. Foi uma opção política estratégica de 

investimento avultado que terá uma inauguração condigna. Deixa um repto: “Desafia 

desde já o senhor Vereador eng.º João Domingues a acompanhá-lo a fazer, de bicicleta, 

todo o percurso da estrada.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS DE VAGOS – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 09 de outubro de 2019, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES 

CULTURAIS, SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS DE 

VAGOS 

O Regulamento de atribuição de subsídios às associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas 

e humanitárias, que define os procedimentos e critérios a observar na atribuição de subsídios, apoios não 

financeiros e apoios ao investimento às referidas associações, legalmente constituídas e com sede no 

concelho de Vagos, está em vigor desde novembro de 2013. 

A experiência adquirida ao longo destes anos na aplicação do referido regulamento veio demonstrar a 

necessidade de se proceder a alguns ajustamentos, de forma a garantir uma maior eficácia na 

apresentação dos pedidos por parte das associações, e um melhor acompanhamento no procedimento da 

atribuição de apoios por parte da Câmara Municipal de Vagos. 

Com efeito, constatou-se que existe uma grande dificuldade das associações no preenchimento da 

informação que é exigida no âmbito desse Regulamento, sem que daí advenha qualquer mais-valia para a 

tomada de decisão. 

Pretende-se, então, efetuar algumas alterações no Regulamento que visam simplificar os modelos de 

formulários que são exigidos para a formalização dos pedidos de subsídio, garantindo-se contudo toda a 

informação necessária para a análise e decisão. 

Por fim, aproveita-se a oportunidade para se efetuarem outras alterações tidas por convenientes, 

designadamente em sede do objeto e âmbito de aplicação, contrato-programa e prazos. 

Pelo exposto, proponho à Câmara Municipal: 

1- Que, nos termos do disposto no nº 1, do artigo 98º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, seja dado início ao procedimento de alteração do 

Regulamento de atribuição de subsídios às associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas 

e humanitárias de Vagos; 

2- Que possam constituir-se como interessados no procedimento de alteração todos aqueles que tenham 

legitimidade, nos termos previstos pelo artigo 68.º do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente as associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias do 
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concelho de Vagos, bem como outras instituições que desenvolvam atividades que no âmbito do 

Regulamento se pretendam apoiar; 

Que todos os interessados possam apresentar contributos para a alteração do citado regulamento, por 

escrito, até ao dia 22/11/2019, remetendo-os para a Divisão da Cultura, Administrativa e Jurídica, através 

do formulário que será disponibilizado para o efeito no site institucional da Câmara Municipal de Vagos, 

em www.cm-vagos.pt.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

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

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

3 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO NO ANO 2020 ------------ 

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

 Relatório de análise das propostas, de 11 de outubro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------- 

“EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 400.000 EUR 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

No dia 11 de outubro de 2019, pelas 11h00m, reuniram-se os funcionários desta autarquia, Luís 

Nuno Rodrigues Fernandes André e Elsy Martins dos Santos, para proceder à análise das 

propostas apresentadas para a contração, no ano 2020, de um empréstimo bancário de curto 

prazo até ao montante de 400.000,00 € nos termos dos ofícios-convite datados de 30 de setembro, 

tendo-se verificado o seguinte: 

1) Foram consultadas as seguintes instituições: Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, 

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

Montepio; 

2) Apresentaram propostas dentro do prazo estipulado a Caixa Geral de Depósitos, 

Banco BPI, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Banco Santander Totta, Millennium 

BCP e Novo Banco nas seguintes condições: 

Caixa Geral de Depósitos 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,75 % 

limitada ao valor mínimo de 0,75 %; 

 Comissão de estudo e contratação: 150,00 € (mais imposto do selo) 

Banco BPI 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,44% limitada 

ao valor mínimo de 0,44%; 

 Comissões: sem comissões 

 

http://www.cm-vagos.pt/
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Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,50% limitada 

ao valor mínimo de 0,50%. 

 Comissões: Sem comissões 

Santander Totta 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,55% limitada 

ao valor mínimo de 0,55%.  

 Comissões: Sem comissões 

Millennium BCP 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 0,15% limitada 

ao valor mínimo de 0,15%.  

 Comissões: Sem comissões 

Novo Banco 

 Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de spread de 1,10% limitada 

ao valor mínimo de 1,10%. 

 Comissões: Sem comissões 

3) O Banco Montepio respondeu que não foi possível apresentar proposta nas 

condições pretendidas. 

Face ao exposto, verifica-se que a proposta do Millennium BCP é a mais vantajosa 

financeiramente pelo que se propõe a contração do empréstimo nas condições apresentadas.”;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2019:“Concordo com o parecer 

técnico. Proceda-se à contratação de empréstimo de C.P. junto do Millennium BCP. Proceda-se 

em conformidade.”: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contração do empréstimo, no valor de 

400.000,00 € (quatrocentos mil euros) junto do Millennium BCP, nas condições apresentadas e que 

constam do relatório de análise das propostas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PEGADA ECOLÓGICA DOS MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ASSOCIAÇÃO SISTEMA 

TERRESTRE SUSTENTÁVEL E MUNICIPIO DE VAGOS – PROTOCOLO – ALTERAÇÃO ---- 

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

  Informação da Coordenadora da Equipa de Projeto, de 11 de outubro de 2019, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“INFORMAÇÃO 

Para efeitos de adesão do Município de Vagos ao projeto Pegada Ecológica dos Municípios 

Portugueses, foi aprovado em reunião de câmara de 22 de Agosto de 2019 uma proposta de 

protocolo a celebrar com a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com a respetiva 

autorização de outorga pelo Sr. Presidente.  

Entretanto, foi iniciado um processo de possível adesão da CIRA – Comunidade Intermunicipal 

da Região de Aveiro ao projeto, que caso venha a ser bem-sucedido, integrará também o 

Município de Vagos, que passará a estar integrado no protocolo a celebrar entre a CIRA e a 

ZERO.  

Para a salvaguarda desta situação, propõe-se a inclusão da seguinte cláusula de salvaguarda no 

protocolo já aprovado:  

«Cláusula de Salvaguarda 

1.   Durante as negociações deste protocolo, iniciou-se uma negociação com a CIRA – Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, onde o Município de Vagos está integrado. Caso esta 

negociação venha a ser bem-sucedida, o Município de Vagos  passa a estar integrado no 

protocolo a ser celebrado entre a CIRA e a ZERO, pelo que cessa automaticamente os efeitos do 

presente protocolo, à exceção do disposto no número seguinte. 

2. Na situação precisa do disposto no número anterior, as importâncias  pagas ao primeiro 

outorgante, ao abrigo do disposto no n.º 1 da cláusula quarta, consideram-se, para todos os efeitos 

legais, como efetuadas ao abrigo do referido protocolo com a CIRA e a ZERO. » 

Para os devidos efeitos remete-se em anexo a proposta de protocolo com inclusão da nova 

clausula proposta.”; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Protocolo Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses, com a inclusão de cláusula de 

salvaguarda; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de outubro de 2019: “À Reunião da CM.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo com a inclusão 

da cláusula de salvaguarda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Equipa de Projeto, 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 16 de outubro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 708.775,07 € (setecentos e oito mil, setecentos e setenta e cinco euros e sete cêntimos). --- 

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ) – Nada a registar. ----------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 29 de setembro a 12 de outubro de 2019 – 16 

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 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD 2019 – 

VAGOS SPORT CLUBE – XV TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA DO CONCELHO DE 

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

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

 Informação do CNEDJ, de 11 de outubro de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no valor 

de 4.000,00 € (quatro mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização do evento; ---- 

 Requisição n.º 2502 no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ----------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de outubro de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Vagos Sport Clube, um subsídio no 

valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização do evento. -- 

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

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

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

4.1 – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 

DE VAGOS – AULAS SÉNIOR --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 23 de setembro de 2019, requerendo “redução de taxas para a 
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frequência das aulas de hidroginástica, a realizar nas piscinas municipais, até ao limite 

de trinta alunos inscritos…. ”; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 11 de outubro de 2019, concluindo: “propõe-se que a Câmara 

Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar em 50% o pagamento da taxa mensal 

referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes do Núcleo Empresarial de Vagos – valência 

Universidade Sénior de Vagos, num valar máximo previsto de 2.166,75 € (dois mil, cento 

e sessenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos) ”; ------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de outubro de 2019: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar em 50% o pagamento da taxa mensal 

referente à Aula Sénior a cobrar aos utentes do Núcleo Empresarial de Vagos – valência Universidade 

Sénior de Vagos, num valor anual máximo previsto de 2.166,75 € (dois mil, cento e sessenta e seis 

euros e setenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4.2 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA 

(CASDSC) – UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS – UTENTES 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA --------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de setembro de 2019, requerendo: “a 

utilização gratuita da Piscina Municipal de Vagos e da Piscina do Colégio de Calvão 

para o próximo ano letivo 2019/2020, para a prática de aulas de Hidroterapia com os 

Utentes portadores de Deficiência …”; ---------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 11 de outubro de 2019, concluindo: “propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de isentar o pagamento das taxas de utilização do 

Complexo Municipal de Piscinas por parte da CASDSC, para a dinamização de 



 
 

Ata n.º 24/2019, de 17 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

10 

atividades de hidroterapia e de natação, durante a presente época desportiva, num valor 

anual previsto de 3.090,00 € (três mil e noventa euros) ”; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 14 de outubro de 2019: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de utilização do 

Complexo Municipal de Piscinas para o ano letivo 2019/2020, por parte da CASDSC, num valor 

anual previsto de 3.090,00 € (três mil e noventa euros). --------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE VALDEMOURO – PROC.º E18/2019 – 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO – INICIO DO PROCEDIMENTO -------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º E10/2019 – NÃO 

ADJUDICAÇÃO POR LOTES – FUNDAMENTAÇÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 26 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Enquadramento: 

1. Em 06-06-2019 a Câmara Municipal deliberou dar início ao procedimento de 

contratação pública para a empreitada “Requalificação da Zona Industrial de Vagos”, 

com o preço base de 1.275.000,00€. 

2. De acordo com o definido no nº 2 do artigo nº 46-A do código de contratação pública, a 

decisão de não contratação por lotes, no caso da formação de contratos públicos de 

empreitadas com valores superiores a 500.000,00€, deverá ser fundamentada. 

3. Assim, e dado que a natureza dos trabalhos a contratar/executar (requalificação das 

redes de aguas pluviais e viária e execução de passeios) são tecnicamente incindíveis 

pelo que por motivos funcionais e técnicos, a gestão, pela entidade adjudicante, de um 

único contrato revela-se essencial e mais eficiente. 



 
 

Ata n.º 24/2019, de 17 de outubro, da Câmara Municipal de Vagos 

 

11 

Face ao que antecede, considero que o procedimento em questão, nos termos do definido no nº 2 

do artigo 46º-A do CCP fundamentado pelas razões acima mencionadas, não deve contemplar a 

divisão por lotes.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 30 de setembro 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 – REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB QUINTÃ – PROC.º E11/2019 – NÃO 

ADJUDICAÇÃO POR LOTES – FUNDAMENTAÇÃO – RATIFICAÇÃO ------------------------------- 

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

 Informação do CDPOP, de 26 de setembro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

1. Em 06-06-2019 a Câmara Municipal deliberou dar início ao procedimento de 

contratação pública para a empreitada “Requalificação e Ampliação da EB da Quintã”, 

com o preço base de 1.100.000,00€. 

2. De acordo com o definido no nº 2 do artigo nº 46-A do código de contratação pública, a 

decisão de não contratação por lotes, no caso da formação de contratos públicos de 

empreitadas com valores superiores a 500.000,00€, deverá ser fundamentada. 

3. Assim, tendo em conta a natureza dos trabalhos a contratar/executar são tecnicamente 

incindíveis pelo que por motivos funcionais e técnicos, a gestão, pela entidade 

adjudicante, de um único contrato revela-se essencial e mais eficiente. 

Face ao que antecede, considero que o procedimento em questão, nos termos do definido no nº 2 

do artigo 46º-A do CCP fundamentado pelas razões acima mencionadas, não deve contemplar a 

divisão por lotes.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de outubro 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. -------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – SOMENGIL – SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA, S.A. – PROC.º OEC 58/19 – 

PARCELA 41 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTURA E 

AFASTAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

2 – CARLOS ALBERTO RUMOR CURTO – PROC.º OEC 34/17 – CABEÇOS – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO -------------------- 

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

 Requerimento de Carlos Alberto Rumor Curto, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 27 de setembro de 2019, juntando elementos ao processo; ------------------------------------------  

 Informação do NFM, de 03 de outubro de 2019, concluindo: “…Face ao exposto, entende-se que 

o processo reúne condições para ser submetido a deliberação final por parte da Câmara 

Municipal, por forma a que a mesma decida apenas sobre a legalização das obras de alteração 

realizadas.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 04 de outubro de 2019, concluindo: “… será de submeter o processo a reunião 

da CM, nos termos do artigo 102ºA do RJUE e 34º a 36º do RMUE, para deliberar apenas quanto 

à legalização das obras de alteração.”; --------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 08 de outubro de 2019, concluindo: “… remeto para a informação prestada 

em 4/10/19 … Será de submeter o processo a deliberação da CM…” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização das obras de alteração 

realizadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – MARIA ARCELINA MATIAS – PROC.º OEC 55/19 – PONTE DE VAGOS – PONTE DE 

VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Arcelina Matias, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 23 

de agosto de 2019, juntando elementos ao processo OEC 55/19; ---------------------------------------  

 Informação da DU, de 30 de setembro de 2019, concluindo: “… Não se vê inconveniente no 

presente processo de legalização (arquitectura, especialidades e autorização de utilização).”; --- 

 Parecer da CDU, de 09 de outubro de 2019, concluindo: “… Concordo com a informação prestada 

… sendo que, conforme a mesma não se vê inconveniente na legalização das obras e na 

autorização de utilização pretendida. Assim, será de submeter o processo a deliberação da CM, 

nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE e artigo 102ºA do RJUE. …” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de outubro de 2019:“À Reunião da 

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 30 de setembro de 2019; 

o O parecer da CDU, de 09 de outubro de 2019; 

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

correção ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições 

para ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que 

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de 

alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de 

utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. 
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Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

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 quinze 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


