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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 20/2019, de 05 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

dos senhores Vereadores Maria Dulcínia Martins Sereno, 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das 

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

senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por se encontrar ausente em representação 

do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vice-Presidente para informar que agendou uma reunião extraordinária para o próximo 

dia 12 de setembro, às 09h30m. A ordem do dia será remetida no devido tempo. -------------------- 

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, referindo, relativamente aos alcatroamentos nas 

freguesias e uma vez que já adjudicámos a outra empresa, que gostaria de ter um calendário dos 

trabalhos por freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 O senhor Vice-Presidente respondeu que irá disponibilizar-lhe um calendário com os trabalhos. 

Adiantou que os trabalhos já se iniciaram na Ponte de Vagos e seguidamente irão para a Gafanha 

da Boa Hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 17, 18 e 19, de 18 de julho e de 1 e 22 de agosto 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, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou a proposta da ata n.º 18/2019, de 

1 de agosto, pois não esteve presente na reunião. -------------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo os senhores Vereadores, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves e Maria Dulcínia 

Martins Sereno, não votaram a proposta de ata n.º 19/2019, de 22 de agosto. ---------------------------------- 

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

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

2 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE QUINTÃ PARA A COLOCAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES PARA O ANO LETIVO 2019/2020 – PROPOSTA. -------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0003/2019, de 29 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração – Colocação de RH afetos ao fornecimento de refeições 

escolares na Escola Básica da Quintã no ano letivo 2019/2020; ---------------------------------------- 

 Repartição Anual de Despesa; --------------------------------------------------------------------------------  

 Análise financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requisição n.º 2213, de 2 de setembro de 2019, no valor de 3.883,32 € (três mil oitocentos e oitenta 

e três euros e trinta e dois cêntimos) para o ano em curso e de 6.348,92 € (seis mil trezentos e 

quarenta e oito euros e noventa e dois cêntimos) para exercícios futuros;------------------------------ 

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 30 de julho de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

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

identificado, entre o Município de Vagos e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica de Quintã, e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. ---------------------- 

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

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

3 – ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BOA-HORA PARA A COLOCAÇÃO 

DE RECURSOS HUMANOS NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

À FAMÍLIA NA ESCOLA BÁSICA DE BOA-HORA PARA O ANO LETIVO 2019/2020 – 

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

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0002/2019, de 29 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração – Colocação de RH afetos aos serviços de apoio à família da 

Escola Básica de Boa Hora no ano letivo de 2019/2020; ------------------------------------------------- 

 Cálculo da Compensação no âmbito de parceria para colocação de assistente operacional a meio-

tempo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Repartição Anual de Despesa; --------------------------------------------------------------------------------  

 Requisição n.º 2210, de 2 de setembro de 2019, no valor de 4.173,20 € (quatro mil cento e setenta 

e três euros e vinte cêntimos) para o ano em curso e de 6.259,81 € (seis mil duzentos e cinquenta 

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

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 30 de julho de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

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

identificado, entre o Município de Vagos e a Associação Boa Hora – Instituição Particular de 

Solidariedade Social, 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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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS PARA 

A COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE APOIO À FAMÍLIA NA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO PARA O 

ANO LETIVO 2019/2020 – PROPOSTA. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, n.º 0001/2019, de 29 de julho de 2019; ------------------------ 

 Proposta de Acordo de Colaboração – Colocação de RH afetos aos serviços de apoio à família da 

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

 Cálculo da Compensação no âmbito de parceria para colocação de assistente operacional a meio-

tempo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Repartição Anual de Despesa; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 2212, de 2 de setembro de 2019, no valor de 6.259,80 € (seis mil duzentos e 

cinquenta e nove euros e oitenta cêntimos) para o ano em curso e de 9.389,71 € (nove mil trezentos 

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

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 30 de julho de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

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

identificado, entre o Município de Vagos 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. --------------------------------- 

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

5 – AdRA - ÁGUAS RESIDUAIS DE OUCA (PAR 11) – ADJUDICAÇÃO ------------------------------- 

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

 Comunicação da AdRA, de 8 de agosto de 2019, informando que por deliberação de 19 de julho 

de 2019, foi, a empreitada em epígrafe, adjudicada à empresa Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo 

valor de 1.096.412,25 € (um milhão noventa e seis mil quatrocentos e doze euros e vinte e cinco 

cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, tendo a mesma um prazo de execução de 

365 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
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 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 28 de agosto de 2019: «À Reunião de CM. Para 

conhecimento»; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Deve a DPOP 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 4 de setembro de 2019, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 28.326,72€ (vinte e oito mil trezentos e vinte e seis euros e setenta e dois cêntimos). -------                                         

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 17 a 31 de agosto = 2 

despachos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 18 a 31 de agosto = 5 despachos; ----------------------- 

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

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

3.1 – SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – ASSOCIAÇÃO DE SURFISTAS DE 

VAGOS (ASV) – NIGHT DROP - SURF NOTURNO 2019. --------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ (SDJ – 025/2019), de 2 de setembro de 2019, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta euros), para a realização do “Night 

Drop Surf noturno 2019”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Requisição n.º 2209, de 2 de setembro de 2019, no valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos e 

cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 2 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara»;  
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de abstenção do sr. Vereador, eng.º João 

Domingues, atribuir à Associação de Surfistas de Vagos um subsídio no valor de 2.250,00 € (dois mil 

duzentos e cinquenta euros), de acordo com a informação supra. -------------------------------------------- 

O senhor Vereador, eng.º João Domingues declarou que a sua abstenção tem a ver com o facto de as 

associações, normalmente, não respeitarem os prazos de apresentação dos pedidos, como é o caso presente. 

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

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

3.2– SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – FUTEBOL CLUBE VAGUENSE (FCV) 

– VAGOS CUP 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ (SDJ – 026/2019), de 2 de setembro de 2019, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros) e de apoio logístico/técnico, para a realização do 

“Vagos Cup 2019”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 2208, de 2 de setembro de 2019, no valor de 3.000,00 € (três mil euros); ----------- 

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 2 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube Vaguense um subsídio 

no valor de 3.000,00 € (três mil euros) e ainda o apoio logístico/técnico de acordo com a informação 

supra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

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

3.3 – SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2019 – GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. ------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ (SDJ – 024/2019), de 2 de setembro de 2019, propondo a atribuição para 

a «Gestão e Manutenção de Instalações Desportivas», dos seguintes apoios financeiros: ---------- 
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o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão: 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros); ------------------------------------------------------------- 

o Centro Recreativo de Ação Cultural da Parada de Cima: 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------- 

o Grupo Desportivo de Calvão: 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros); --------- 

o Associação Desportiva e Cultural Sosense: 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 

euros); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos: 

2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros); ------------------------------------------------ 

o Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Covão do Lobo: 3.250,00€ (três 

mil, duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------- 

o Juveforce – Associação Desportiva e Cultural de Ponte de Vagos: 7.250,00€ 

(sete mil, duzentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------- 

 Requisições n.ºs 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207, todas de 2 de setembro de 2019, no 

valor de 250,00€, 2.500,00€, 3.500,00€, 2.500,00€, 2.500,00€, 3.250,00€ e 7.250.00€, 

respetivamente;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 2 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios financeiros de acordo com a 

informação supra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.1 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------ 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) – AGRUPAMENTO 826 – FONTE DE ANGEÃO – 

PASSEIO DE CICLOTURISMO – 25 DE AGOSTO - RATIFICAÇÃO ------------------------------------ 

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

 Requerimento do CNE, agrupamento 826, de 20 de agosto de 2019; ----------------------------------- 

 Informações técnicas do NAJ, n.ºs 185 e 186/MMD/2019, de 22 de agosto – Valor das taxas = 

15,44 € (quinze euros e quarenta e quatro cêntimos); ----------------------------------------------------- 
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 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 22 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. ------------------------------------ 

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

4.2 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – FESTA ANUAL EM HONRA 

DE N.ª SENHORA DOS ANJOS – 31 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO – LANÇAMENTO DE 

ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS – APOIO LOGÍSTICO – RATIFICAÇÃO. -------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, de 14 de agosto de 2019; ---- 

 Informação técnica do NAJ, n.ºs 189/MMD/2019, de 27 de agosto, concluindo: --------------------- 

1. Artefactos Pirotécnicos – Propõe-se a autorização; --------------------------------------------- 

2. Cedência de 6 grades – Existe disponibilidade; ------------------------------------------------- 

3. Isenção de taxas – Valor = 130,27 € (cento e trinta euros e vinte e sete cêntimos) – 

Encontram-se reunidos os pressupostos legais para a concessão da isenção; --------------- 

 Parecer, favorável do Coordenador Municipal de Proteção Civil, de 23 de agosto de 2019; -------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 22 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 cedência de grades e de isenção do pagamento das taxas. ----------------- 

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

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

5 – TRANSPORTES ESCOLARES – PROC.º 1/2019 - ENSINO SECUNDÁRIO – PEDIDO DE 

COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE ESCOLAR ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Encarregada de Educação, de 13 de agosto de 2019; -------------------------------- 

 Declaração do Escalão do Abono de Família - Segurança Social, de 6 de junho de 2019; ---------- 

 Certidões de matrícula do Colégio Diocesano de N.ª Sr.ª da Apresentação, de 16 de julho de 2019; 
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 Declaração do Colégio Diocesano de N.ª Sr.ª da Apresentação, de 12 de agosto de 2019 – 

Requisição de Transporte Escolar; --------------------------------------------------------------------------- 

 Comprovativo entrega Declaração de Rendimentos – IRS 2018; --------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 14 de agosto de 2019, propondo: «Face ao exposto e considerando a 

situação de grave carência económica da família, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos 

assuma o pagamento mensal dos passes escolares a 100%, de forma a permitir a frequência 

regular da escola e a prevenção de possíveis situações de abandono escolar. Período do apoio: 

outubro de 2019 a julho de 2020»; --------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CNAS, de 26 de agosto de 2019: «Tomo conhecimento. Para despacho superior»; ---- 

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 26 de agosto de 2019: «À Reunião de Câmara». 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento mensal dos passes escolares 

a 100%, de acordo com a informação do Núcleo de Ação Social. --------------------------------------------- 

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

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

6 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – SALGUEIRO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM 

VIATURA – RUBEN MAGNO CONCEIÇÃO SOARES ------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação, via correio eletrónico, de Ruben Soares, datada de 5 de setembro de 2018, 

requerendo «o reembolso dos gastos relativo aos danos causados na viatura de matrícula 17-MT-

88, por um buraco na via, …, no dia 02 de julho de 2018»; --------------------------------------------- 

 Participação de acidente de viação elaborada, pelo Posto Territorial de Vagos, da Guarda Nacional 

Republicana, em 2 de julho de 2018; ------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 10 de maio de 2019, propondo que o reclamante seja ressarcido pela 

autarquia pelos danos causados no veículo, devendo, previamente à tomada de decisão, proceder 

à audiência escrita do interessado, em cumprimento do disposto no artigo 121.º, do Código do 

Procedimento Administrativo; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Ofício desta Câmara Municipal, de 23 de maio de 2019, procedendo à audiência prévia; ---------- 

 Resposta de Nuno Quintaneiro Martins, advogado, mandatário do requerente, concluindo: «… 

deverá a autarquia a que V.ª Ex.ª preside reconsiderar a proposta de decisão parcialmente 

favorável e indemnizar o m/ constituinte de todos os danos que comprovadamente resultaram, 

como consequência direta e necessária, do sinistro em apreço»; --------------------------------------- 
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 Informação final do CDACJ, de 29 de julho de 2019, concluindo: «Pelos motivos expostos, sou de 

parecer que deverá o Sr. Ruben Magno Conceição Soares ser ressarcido pela autarquia dos danos 

causados no seu veículo, que se computam no valor de €380,37 (trezentos e oitenta euros e trinta 

e sete cêntimos)»; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 29 de agosto de 2019: «Concordo com 

a proposta apresentada, devendo a mesma ser remetida à próxima reunião de Câmara, para 

deliberação». ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o pagamento, ao senhor Ruben 

Magno Conceição Soares, da quantia de €380,37 (trezentos e oitenta euros e trinta e sete cêntimos), 

para ressarcimento dos danos causados na viatura supra identificada. -------------------------------------- 

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

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

7 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA – 

ANO LETIVO 2017/2018 – RF 04CP-2017 – REPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO DO 

CONTRATO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Empreendendo - Ensino, Formação e Empreendedorismo, Ld.ª, de 5 de 

julho de 2019, solicitando «a reposição do equilíbrio financeiro do contrato supra citado» com 

«a atualização extraordinária de 4.971,78 € (quatro mil novecentos e setenta e um euros e setenta 

e oito cêntimos)»; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDGF, de 2 de setembro de 2019, concluindo pelo «deferimento da pretensão do 

requerente»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do sr. Vereador, prof.º Pedro Bento, de 2 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara»;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização extraordinária de 4.971,78€ 

(quatro mil novecentos e setenta e um euros e setenta e oito cêntimos), para reposição do equilíbrio 

financeiro do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – CONSTRUÇÃO DO POSTO DE VENDAGEM NA PRAIA DA VAGUEIRA – E03/2012 – 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PARCIAL ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação técnica da DPOP, de 06 de agosto de 2019, propondo: «…poderá o dono de obra 

autorizar a receção definitiva parcial da obra e nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto, autorizar a liberação total das garantias bancárias»; ------------------ 

 Auto de Vistoria, de 31 de julho de 2019; ------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 19 de agosto de 2019: «Junto se anexa o auto de vistoria para receção 

definitiva-parcial da empreitada em epígrafe. Assim e tendo em conta a informação da eng.ª Ana 

Vilão a obra encontra-se em condições de ser recebida definitivamente»; ---------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 22 de agosto de 2019: «À Reunião de Câmara». ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva-parcial e à liberação 

total das garantias bancárias, nos termos das informações técnicas. ----------------------------------------- 

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

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

2 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – E06/2015 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ---------------------- 

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

 Informação técnica da DPOP, de 06 de agosto de 2019, propondo: «… nos termos do disposto no 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, pode o dono de obra autorizar a liberação 

de 75% da caução prestada no âmbito do presente contrato, correspondente a três anos 

subsequentes à receção provisória»; ------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Vistoria, de 31 de julho de 2019; ------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPOP, de 19 de agosto de 2019: «Tendo em conta a informação da eng.ª Ana Vilão 

pode ser liberada a caução solicitada. Assim deve ser remetido à Reunião de Câmara a liberação 

da caução»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 22 de agosto de 2019: «À Reunião de C.M.». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder, nos termos das informações técnicas, à 

liberação de 75% (setenta e cinco por cento) da caução prestada. -------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.1 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – E14/2017 – RECEÇÃO PROVISÓRIA  

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

 Informação técnica da DPOP, de 13 de agosto de 2019, anexando auto de vistoria para efeitos de 

receção provisória; -------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 Auto de Receção Provisória, de 05 de agosto de 2019; --------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 19 de agosto de 2019: «junto se anexa o Auto de Vistoria para Receção 

Provisória da empreitada “Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1”. Deve o mesmo ser remetido 

à R Câmara para ser aprovado/homologado»; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 22 de agosto de 2019: «À Reunião de C.M.». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar, nos termos das informações técnicas, 

o Auto de Receção Provisória. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – E14/2017 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 Informação técnica da DPOP, de 13 de agosto de 2019, anexando a conta final da empreitada, nos 

termos do artigo 400.º do CCP;------------------------------------------------------------------------------- 

 Conta Final da Empreitada “Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1”, de 05 de agosto de 2019; - 

 Parecer do CDPOP, de 19 de agosto de 2019: «Junto se anexa a Conta Final da Empreitada 

Beneficiação da Estrada Florestal n.º 1”. Deve a mesma ser remetida à reunião da Câmara para 

aprovação/homologação»; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do sr. Presidente da Câmara, de 22 de agosto de 2019: «À Reunião de C.M.». ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à aprovação da conta final da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CELESTE DOS ANJOS CANTADEIRO – PROC.º 70/19 – RUA DOS BARROS – 

CARVALHAIS – PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO  

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

 Requerimento de Celeste dos Anjos Cantadeiro, de 30 de abril de 2019; ------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 18 de junho de 2019, concluindo: «A pretensão tem enquadramento 

no PDM de Vagos»; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 26 de junho de 2019, concluindo: «Face à reduzida largura do terreno, 

considera-se que a pretensão tem enquadramento no n.º 3 do art.º 5.º do RMUE, devendo a 

Câmara Municipal pronunciar-se»; -------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 26 de junho, concluindo. «2)  … face à reduzida largura do terreno, será de 

remeter o processo a reunião da CM, para deliberação, face ao n.º 3 do artigo 5.º do RMUE»; -- 

 Parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, de julho de 2019; ---------------------------------------- 

 Informação da DU, de 25 de agosto de 2019, concluindo: «… já consta do processo o parecer da 

APA solicitado, com caracter favorável condicionado»; ------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de agosto de 2019: «Considerando o ponto 

2 da informação da sr.ª CDU, de 26.06.2019, à Reunião da Câmara Municipal para deliberar 

quanto à proposta de afastamento da edificação a Norte». ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida de acordo com 

a fundamentação apresentada e os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------- 

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

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

2 – MANUEL ALÍRIO COSTA – PROC.º 171/18 – RUA PRINCIPAL – GAFANHA DO AREÃO – 

GAFANHA DA BOA HORA – EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO. ----------------------------------------  

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação da DU, de 16 de agosto de 2019, concluindo: «Entende-se que ao abrigo do disposto 

no n.º 3, do art.º 5.º do RMUE, poderá a Câmara Municipal deliberar sobre o afastamento 

proposto, e o aceitar, caso assim o entenda»; ------------------------------------------------------------- 

 Requerimento de Manuel Alírio Costa, de 20 de agosto de 2019, juntando elementos ao processo;  

 Informação da DU, de 29 de agosto de 2019, concluindo: «…deverá ser submetido para 

deliberação da Câmara Municipal, relativamente à implantação do edificado, …»; ---------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de agosto de 2019: «À Reunião da Câmara 

Municipal». ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida de acordo com 

a fundamentação apresentada e os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------- 

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

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

3 – PRIFER METALS, SA – PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA (PES) – PARCELA B 

(PARCELAS 13, 14, 15 e 16) – SOZA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA (PIP) N.º 6/19. ------ 

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

 Requerimento de PRIFER METALS, SA, de 30 de julho de 2019, solicitando «informação prévia 

sobre a viabilidade de promoção de obras de edificação no prédio a seguir identificado: Parcela 

B do PES – (Parcelas 13, 14, 15 e 16)»; -------------------------------------------------------------------- 

 Informações do CDPOP, de 28 de agosto e de 3 de setembro, ambas de 2019; ----------------------- 

 Informação da DU, de 30 de agosto de 2019; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 3 de setembro de 2019, concluindo: «… será viável a pretensão. À 

consideração superior, sendo de remeter à CM para deliberação, nos termos do artigo 16.º do 

RJUE»; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 4 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara 

Municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Informação Prévia 

apresentado, nos termos dos pareceres técnicos. ------------------------------------------------------------------ 

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

4– EDUARDO DA SILVA DIONÍSIO – PROC.º OLOU 2/06 – VAGOS – RECEÇÃO DEFINITIVA 

DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------   

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

 Informação da CDU, de 2 de setembro de 2019, concluindo: «Concordo com a informação 

prestada …, sendo que, conforme a mesma e face à confirmação hoje prestada … (quanto à rede 

de gás) e ao auto de vistoria elaborado, não se verá inconveniente na receção definitiva das obras 

de urbanização do loteamento, bem como na libertação da caução. Deverá o processo ser 

remetido a reunião da CM …»; ------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da sr.ª Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 2 de setembro de 2019: «À Reunião da Câmara 

Municipal». -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à receção definitiva das obras de 

urbanização e à liberação da caução, conforme pareceres técnicos. ------------------------------------------ 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Vice-Presidente da Câmara e por mim, António Manuel 

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

horas e vinte e dois minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------

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


