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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 06/2017, de 16 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de março de dois mil e dezassete, 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 dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de 

Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª 

Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por motivos profissionais. ------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para: ----------------------------------------------------------------------- 

 Comunicar a celebração/renovação de contrato de aquisição de serviços – Lei do 

Orçamento de Estado 2017, conforme informação do CDF, de 13 de março de 2017, que 

a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------- 

“A Lei do Orçamento do Estado para 2017 define no artigo 49.º um conjunto de normas 

para a celebração ou renovação de contratos com aquisição de serviços. O n.º 4 do 

referido artigo prevê que a celebração ou renovação destes contratos é comunicada ao 

órgão executivo no prazo de 30 dias após a sua assinatura.   



 
 

Ata n.º 06/2017, de 16 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

De acordo com a circular nº 15/2017, de 2 de março, da Associação Nacional de 

Municípios, existe suporte legal para levar a interpretação da norma á letra, fazendo 

constar apenas os contratos escritos nos termos exigidos pelo Código dos Contratos 

Públicos. Assim, ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado de 2017, foi assinado o 

seguinte contrato: 

OBJETO ADJUDICATÁRIO  

DATA 

DESPACHO 

ABERTURA 

DATA 

ASSINATURA 

CONTRATO 

VALOR 

ADJUDICADO 

(S/ IVA) 

PRAZO 

EXECUÇÃO 

Aquisição 

de serviço 

de 

consultoria 

para 

elaboração 

do projeto 

educativo 

de Vagos 

Universidade de 

Aveiro 

24-jan-17 7-mar-17 12 100,00 € 182 dias 

 

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

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

 Sobre a questão “Poluição e obstrução de linha de água que cruza a EM 593 em 

Vagos”, dar nota do ofício n.º 1045, de 07 de março de 2017, recebido do gabinete do 

senhor Ministro do Ambiente, que a seguir se transcreve: ------------------------------------- 

“Na sequência do ofício acima identificado e em resposta à pergunta n.º 1764/XIII/2.ª, 

de 23 de dezembro de 2016, formulada pelos Senhores Deputados José Luís Ferreira e 

Heloísa Apolónia do Grupo Parlamentar do Partido “Os Verdes” (PEV), encarrega-me 

o Senhor Ministro do Ambiente de transmitir o seguinte: 

1. O Ministério do Ambiente tem conhecimento que a linha de água que corre 

paralela à rua dos juncais, em Vagos encontra-se poluída, sendo evidente a 

existência de manchas de óleo à superfície? 

O Ministério do Ambiente, através da APA/ARH Centro, efetuou uma visita 

técnica ao local. À data da visita (05.01.2017) não se verificava sinal de 

contaminação, sendo que o caudal apresentava um aspeto sem odor e límpido, 

não se detetando qualquer origem de contaminação.  

2. Qual a origem do foco de poluição que tem poluído a ribeira que desagua no 

rio Boco? 

Não se detetou foco de poluição. A alegação poderá refletir a existência de 

águas oxidadas, à data com aspeto ferroso, o que possivelmente resultaria da 



 
 

Ata n.º 06/2017, de 16 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

3 

falta de caudal e não de qualquer origem contaminante. A situação, no entanto, 

não se confirmou na visita por notoriamente ter sido proporcionada a 

renovação do sistema pela pluviosidade ocorrida. 

3. Que medidas irão ser tomadas para devolver a qualidade das águas a esta 

ribeira, que cruza a EM593? 

Pela qualidade das águas, não se verificam medidas necessárias uma vez que 

não existe fonte contaminante/poluente. No entanto, quanto ao normal 

funcionamento do sistema hídrico, poderá ser promovida medida de 

conservação e valorização da linha de água, nos termos da Lei n.º 54/2005, de 

15 de novembro, conferindo-lhe melhores condições de escoamento. 

4. A construção da nova ponte sobre a referida linha de água obteve algum 

licenciamento por parte do Ministério do Ambiente? 

Sim, foi emitido o respetivo Titulo de Utilização dos Recursos Hídricos. 

5. O Ministério considera que a obstrução provocada pela passagem das 

condutas sobre a linha de água é compatível com a normal circulação de 

água, sobretudo em períodos de maior precipitação e caudal? 

Não houve alteração da situação das condutas que constituem infraestruturas 

de redes públicas pré existentes. Pelo método construtivo adotado na nova 

plataforma da ponte, criou-se entretanto um desafogo sob o desvão da ponte, 

entre aquelas condutas e o tabuleiro que induzem ideia de rebaixamento das 

condutas. 

6. Que medidas irão ser tomadas para desobstruir a linha de água, junto à nova 

ponte da EM593? 

À data constatou-se que estavam já a ser levados a efeito trabalhos de 

adoçamento das condutas ao tabuleiro, pretendendo-se desobstruir a 

envolvente.”. ------------------------------------------------------------------------------  

 Ainda sobre esta questão o senhor Presidente da Câmara lembrou que a limpeza da vala naquele 

local já foi realizada pelos militares, de acordo com o protocolo assinado entre o Município e o 

Regimento de Engenharia. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 Já há resultados das análises do material recolhido na vala da floresta? -------------------- 

 Obras de edificação dos armazéns municipais em Santo André: ----------------------------- 

o Quando começam as obras e para quando aponta a conclusão? ------------------- 
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o Qual o estado do contrato com o Lidl? Já pagaram, ou não, alguma percentagem 

do valor acordado? ----------------------------------------------------------------------- 

 Quando estará pronto o alargamento do Pontão da rua João MC da Rocha? --------------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, respondeu à primeira questão 

informando que, como já foi referido na passada reunião, antes de avançar para as análises, 

pretende-se saber qual a empresa que poderá estar a provocar a situação. Após verificação por 

parte dos serviços concluiu-se que a empresa que eventualmente estaria envolvida, não tinha nada 

a ver com o problema em causa. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi elaborada uma ficha de caracterização da instalação industrial que será preenchida após visita 

a cada uma das empresas. Existirá um cadastro, que será bastante útil em termos de perceber o que 

cada uma produz. Nas reuniões vamos tentar verificar e descobrir de onde poderá vir a espuma 

presente na vala. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Quanto às restantes questões o senhor Presidente da Câmara informou: ------------------------------ 

 Relativamente aos novos armazéns municipais, não há lugar a pagamento antecipado 

conforme decisão da Assembleia Municipal. O projeto de execução será recebido 

brevemente e só depois será possível estabelecer prazos. Os trabalhos preparatórios já 

foram feitos e o mais rapidamente possível será lançado o procedimento concursal. Este 

processo terá de ir a Visto do Tribunal de Contas e demorará o seu tempo. Para já estamos 

dentro dos prazos estabelecidos pela Assembleia Municipal. --------------------------------- 

 Sobre o Pontão da rua João MC da Rocha, o projeto de execução está pronto. Falta 

acordar com a Câmara Municipal de Ílhavo, quem lançará o procedimento e quem irá 

liderar a empreitada. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques para: --------------------------- 

 Referir que lamenta que se convoque uma reunião para debater um programa “Vagos em 

Ação Júnior”. Do seu ponto de vista é bem o reflexo de que alguma coisa anda mal e que 

se faz muito pouco ou quase nada. ---------------------------------------------------------------- 
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 Saber relativamente à Estrada Rines – Sanchequias. Já há projeto? Qual o valor da obra? 

Para quando o inicio da mesma? ------------------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara esclareceu: ---------------------------------------------------------------- 

 Sobre a reunião, não é só um único assunto que se vai discutir, vão discutir-se outros. Ao 

longo do mandato existem reuniões mais preenchidas e reuniões menos preenchidas. Esta 

é mais uma crítica nova que a senhora Vereadora resolveu sacar da cartola. --------------- 

 Quanto à Estrada Rines – Sanchequias, no início do mês foi recebido o projeto de 

execução, o qual apresentava uma estimativa orçamental fora do enquadramento 

financeiro que tinha sido estabelecido para a empreitada. A estimativa orçamental era de 

quatro milhões e meio de euros, estando completamente fora das perspetivas que 

rondavam os três milhões de euros. Foi pedido ao projetista para rever o projeto de modo 

a ir ao encontro da estimativa. O projeto revisto foi entregue em suporte digital ontem. A 

estimativa baixou consideravelmente e estamos em condições de realizar uma reunião 

extraordinária para discutir o projeto assim que o tenhamos disponível em suporte de 

papel. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de março de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 486.152,21 € (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e dois euros e vinte e um 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 27 de fevereiro a 10 de março; ----------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 19 de fevereiro a 11 de março; -------------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PÁSCOA 2017 – PROPOSTA DE 

NORMAS INTERNAS E CRONOGRAMA ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 10 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Considerando: 

1. A insuficiência de oferta ao nível da ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens 

durante as interrupções letivas; 

2. Que tem sido abundante a procura por parte de pais e de encarregados de educação, nas 

instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem suprimir a 

lacuna referida no ponto anterior; 

3. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem o 

Complexo Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente 

rentabilizados, permitem a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam ocupar 

de forma ativa e saudável as crianças e os jovens nas pausas letivas; 

4. Que de acordo com o disposto no artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os municípios dispõem de atribuições em diversos domínios, entre os 

quais a saúde, a educação, os tempos livres e o desporto; 
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5. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

artigo 33.º da lei referida no ponto anterior, «apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças»; 

6. A aprovação do Regulamento interno do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior, na 

reunião de Câmara Municipal de 2 de março de 2017; 

7. Que o Município de Vagos se encontra habilitado para a organização de campos de férias, 

tendo-lhe sido o número de registo 193/DRC para o exercício de tal atividade; 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar as 

propostas de Normas Internas e do Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2017. 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2017, que a seguir se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2017” 

Nota introdutória 

A organização, pelo Município de Vagos, do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – 

Páscoa 2017, destinado a crianças e a jovens dos 6 aos 15 anos, visa uma ocupação saudável dos 

tempos livres, com uma forte ênfase nas vertentes desportiva, educativa, social e cultural.  

O programa compreende 7 dias, em formato não residencial, proporcionando às crianças e aos 

jovens um vasto leque de atividade visando novas aprendizagens, a aquisição de competências 

pessoais e sociais, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis e fisicamente ativos. Com 

a presente atividade, o Município de Vagos pretende responder às necessidades de ocupação das 

crianças e dos jovens no período de férias escolares da Páscoa, proporcionando uma alternativa 

válida e de confiança para as famílias. 

Com o objetivo de garantir a prestação de um serviço público de qualidade, o presente campo de 

férias será realizado de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Programa Municipal 

Vagos em Ação Júnior, aprovado na reunião da Câmara Municipal de 2 de março. 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. As presentes normas internas estabelecem as regras específicas de funcionamento do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior - Páscoa 2017, doravante designado VEAJ - 

Páscoa 2017, as quais serão aplicadas sem prejuízo do disposto no Regulamento Interno do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. 

2. A realização do VEAJ - Páscoa 2017, mediante a oferta de atividades de carácter desportivo, 

educativo, social e cultural, tem como objetivo:  

a. Apoiar as famílias durante a pausa letiva da Páscoa, ao nível da ocupação saudável 

dos tempos livres das crianças e dos jovens; 
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b. Promover a realização de um conjunto de atividades que responda às motivações 

intrínsecas e extrínsecas das crianças e dos jovens, proporcionando-lhes atividades 

individuais e coletivas, adequadas às diferentes faixas etárias e níveis de 

desenvolvimento; 

c. Desenvolver as capacidades motoras dos jovens, através das várias atividades 

propostas, visando o seu desenvolvimento integral e saudável; 

d. Impulsionar a sociabilização de crianças e jovens e fomentar a evolução intelectual, 

emocional e social, promovendo a procura de novas vivências e de novas 

aprendizagens; 

e. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade e o respeito pelo outro.  

Artigo 2.º 

Entidades Promotoras 

O VEAJ - Páscoa 2017 tem como entidades promotoras e organizadoras a Câmara Municipal de 

Vagos (registo n.º 193/DRC do Instituto Português da Juventude, IP), adiante designada por 

CMV, o Agrupamento de Escolas de Vagos, adiante designado por AEV e a Junta de Freguesia 

de Vagos e Santo António, adiante designada por JFVSA. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

O VEAJ - Páscoa 2017 destina-se exclusivamente a crianças e a jovens com idade entre os 6 e os 

15 anos. 

Artigo 4.º 

Período de realização e horários de funcionamento 

1. O VEAJ - Páscoa 2017 irá contemplar 7 dias, em formato não residencial, de 5 a 13 de abril. 

2. O VEAJ - Páscoa 2017 realiza-se em dias úteis, das 8h30 às 18h30. 

3. Os períodos e os horários referidos no número anterior serão divulgados publicamente, 

constando ainda do manual de acolhimento a entregar aos participantes.  

Artigo 5.º 

Inscrição 

1. A inscrição no VEAJ - Páscoa 2017 deverá ser realizada mediante o preenchimento de 

formulário próprio (ficha de inscrição) e efetivada na Secretaria da Piscina Municipal de 

Vagos até 29 de março de 2017. 

2. A realização das inscrições no VEAJ - Páscoa 2017 é condicionada à existência de vagas 

(mínimo de 20 participantes e máximo de 100 participantes), podendo o processo ser 

encerrado previamente uma vez atingido o limite de vagas disponíveis. 

3. Excecionalmente, se ainda se verificar a existência de vagas, poderão ser aceites inscrições 

após o fim dos prazos definidos no n.º 1 do presente artigo, desde que tal não condicione a 

programação das atividades entretanto organizadas. 
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4. A inscrição só será aceite e validada mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente 

preenchida, dos documentos solicitados e após a realização do respetivo pagamento. 

5. Para efeitos do disposto no número anterior, no ato da inscrição deverão ser entregues os 

seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pela CMV); 

b. Fotocópia do cartão de cidadão ou de outro documento identificativo do 

participante, do Encarregado de Educação e da(s) pessoa(s) autorizada(s) a vir 

buscar o participante; 

c. Fotocópia do cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde do participante; 

d. Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar o regresso a casa 

sozinho ou com pessoa autorizada. 

6. No ato da inscrição no VEAJ - Páscoa 2017 é devido o pagamento da seguinte quantia: 

a. Valor por participante: 40,00€; 

b. 2 ou mais educandos (valor por participante): 35,00€; 

7. As fichas de inscrição são numeradas de acordo com a ordem de entrega. Após alcançado o 

limite máximo de inscrições, as restantes fichas passarão a constar de uma lista de espera, 

ordenada de igual forma, sendo as desistências colmatadas de acordo com essa lista de 

espera. 

8. A realização do VEAJ - Páscoa 2017 será confirmada aos participantes assim que for 

atingido o número mínimo de inscrições, ou anulada, caso não se atinja esse mesmo número, 

com a antecedência mínima de 72 horas antes da data prevista para o início das atividades. 

9. O valor da inscrição será devolvido na sua totalidade:  

a. Caso o programa não se realize; 

b. Por motivo de saúde do participante, devidamente comprovado por atestado 

médico, que deverá ser entregue antes do início do período em que o participante 

se encontra inscrito; 

c. Se for apresentada a participação de desistência, por escrito, até 72 horas antes do 

início do período em que o participante se encontra inscrito. 

10. Caso o participante não possa estar presente na totalidade dos dias previstos para o período 

em que se inscreveu, não haverá lugar à devolução de qualquer valor correspondente aos 

dias de ausência. 

11. Nos casos em que a inscrição se realizar durante o decurso do VEAJ - Páscoa 2017 será 

devido o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

Artigo 7.º 

Locais das atividades 

1. As atividades do VEAJ - Páscoa 2017 serão realizadas principalmente nas instalações do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos (CDMV). 
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2.  Serão ainda utilizadas outras instalações e/ou espaços exteriores ao CDMV, sempre que as 

atividades a desenvolver assim o exijam.  

3. Os locais das atividades constarão do manual de acolhimento. 

Artigo 8.º 

Disposições finais 

Os casos omissos às presentes normas serão objeto de despacho do Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, em observância pela legislação em vigor e aplicável.  

Artigo 9.º 

Período de Vigência 

As presentes normas vigoram durante o VEAJ - Páscoa 2017.”; --------------------------------------- 

 Cronograma das atividades VEAJ – Páscoa 2017: -------------------------------------------------------- 

 

“VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR/PÁSCOA 2017  

Cronograma 

 

DIA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

5 abril 

4ª feira 

9h30 Pavilhão 
Receção e informações 

Atividades de grupo 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Jogos de Tabuleiro 

15h00 Pavilhão 
Jogos pré-desportivos 

Jogos infantis 

6 abril 

5ª feira 

9h30 FERNETO Confeção Folar Páscoa - FERNETO 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Jogos de Tabuleiro 

15h00 
Escola EB2/3 e 

Quinta do Ega 

Modalidades Desportivas: Canoagem 

(1.º ciclo) 

Academia de Empreendedorismo (2.º e 

3.º ciclo) 

7 abril 

6ª feira 

9h30 Pavilhão 

Workshop Culinária (1.º ciclo) 

Modalidades Desportivas: Basquetebol 

(2.º e 3.º ciclo) 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Jogos de Tabuleiro e Karaoke 

15h00 
Museu do Brincar e 

Quinta do Ega 

Visita e atividades no Museu do Brincar 

(1.º ciclo) 

Modalidades Desportivas: Canoagem 

(2.º e 3.º ciclo) 
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NOTA: o presente programa poderá ser alvo de alterações devido às condições atmosféricas ou outras.”; ----------------- 

 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de março de 2017: “ À Reunião de C.M.”. ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas e Cronograma 

do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2017. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

 

10 abril 

2ª feira 

 

9h30 Piscina Modalidades Desportivas: Natação 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 Pavilhão Risoterapia 

15hoo Pavilhão Modalidades Desportivas: Andebol  

11 abril 

3ª feira 

9h30 Pavilhão Manhã das Lutas 

12h30 Escola Secundária Almoço 

13h30 EB2,3 Karaoke e visionamento de um filme 

15h00 Pavilhão 

Jogos tradicionais (1.º ciclo) 

Modalidades Desportivas: Ténis de Mesa 

(2.º e 3.º ciclo) 

12 abril 

4ª feira 

9h00  Visita ao Castelo Santa Maria da Feira 

12h30 Santa Maria da Feira 
Almoço no Castelo de Santa Maria da 

Feira 

14h30  Visita ao VISIONARIUM 

13 abril 

5ª feira 

9h30 Vagueira 
Modalidades Desportivas: Surf  e Stand 

Up Paddle 

12h30 Escola Secundária Almoço 

 EB2,3 Visionamento de um filme 

15h00 Piscina 
Modalidades Desportivas: Natação 

iMOTION Dance 
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C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – URBIPRISMA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA – PROC.º 3/06 – SALGUEIRO – SOZA – 

CADUCIDADE DA LICENÇA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – CASSAÇÃO DO ALVARÁ 

N.º 3/09 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da Comissão ad hoc (constituída pelos senhores, eng.º António Castro, eng.ª Isabel 

Trindade, eng.ª Guida Caniceiro, dr.ª Susana Jesus e Paula Camarneiro), de 02 de fevereiro de 

2017, concluindo: “Analisado o presente processo e após visita ao local dos trabalhos, verifica-

se que não foram iniciadas/executadas as obras de urbanização. Assim sendo, deverá ser 

declarada a caducidade da licença da operação de loteamento e, a cassação do alvará, com 

audiência prévia dos interessados.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 01 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“O alvará de loteamento n.º 3/09 foi emitido em 4/11/2009, sendo de 3 meses o prazo para a 

execução das obras de urbanização (até 4/02/2010). Em 2/2/2010 foi solicitada a prorrogação do 

prazo por 45 dias, tendo a mesma sido deferida em 25/2/10 e avisada a loteadora em 1/3/2010 a 

efetuar o pagamento das taxas devidas. Até ao momento, não ocorreram mais desenvolvimentos 

e verificou-se no local que não foram executadas obras. Assim e conforme informação da 

Comissão em 2/2/17, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 71º do RJUE, não tendo sido 

iniciadas as obras no prazo de 12 meses, a licença caduca. Nos termos do n.º 5 do referido artigo, 

a caducidade deve ser declarada pela CM, após audiência prévia dos interessados. À 

consideração superior.”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de março de 2017: “À Reunião da 

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

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

loteamento e a consequente cassação de alvará, devendo proceder-se à audiência prévia dos interessados.   

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

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

2 – SIVÉRIO MARTINS REI – PROC.º 11/06 – VAGOS – DESERÇÃO DO PROCESSO ------------ 

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

 Informação da Comissão ad hoc (constituída pelos senhores, eng.º António Castro, eng.ª Isabel 

Trindade, eng.ª Guida Caniceiro, dr.ª Susana Jesus e Paula Camarneiro), de 02 de fevereiro de 

2017, concluindo: “Analisado o presente processo verifica-se que, até à presente data, o 

requerente não apresentou os elementos solicitados pelo nosso ofício n.º 9984, de 19/10/2007. 



 
 

Ata n.º 06/2017, de 16 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

13 

Assim, e uma vez que o processo se encontra parado há mais de seis meses, deverá ser declarada 

a deserção do mesmo, conforme previsto no artigo 132º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

com audiência prévia dos interessados.”; ------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 01 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

 “O processo de loteamento foi submetido a deliberações da Exmª CM em 23/3/2007 e 28/3/2008, 

as quais aprovaram a proposta de loteamento e os projetos de obras de urbanização, 

respetivamente. Não consta no processo o pedido de emissão do alvará de loteamento. Conforme 

proposto pela Comissão: “Assim, e uma vez que o processo se encontra parado há mais de seis 

meses, deverá ser declarada a deserção do mesmo, conforme previsto no artigo 132º do DL nº 

4/2015, com audiência dos interessados”. À consideração superior.”; -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar deserto o procedimento, devendo proceder-se à 

audiência prévia dos interessados. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – MARTINS & ANACLETO, LDA – PROC.º 5/06 – VAGOS – CADUCIDADE DO PROCESSO 

DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da Comissão ad hoc (constituída pelos senhores, eng.º António Castro, eng.ª Isabel 

Trindade, eng.ª Guida Caniceiro, dr.ª Susana Jesus e Paula Camarneiro), de 02 de fevereiro de 

2017, concluindo: “Analisado o presente processo verifica-se que, até à presente data, o 

requerente não solicitou a emissão do alvará de licença de loteamento, pelo que deve ser 

declarada a caducidade do processo de loteamento, com audiência dos interessados.”; ----------- 

 Parecer da CDGU, de 01 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

 “O processo de loteamento foi submetido a deliberações da Exmª CM em 9/3/2007 e 14/9/2007, 

que aprovaram respetivamente, a proposta do loteamento e os projetos das obras de urbanização. 

Foi notificado o loteador em 29/10/2007, concedendo-se o prazo de um ano para requerer a 

emissão do alvará e apresentar os elementos necessários. Requerida a prorrogação do referido 

prazo, por mais um ano, a mesma foi concedida e comunicada em 28/10/2008. Em 16/9/2009 nova 

prorrogação foi solicitada, tendo-se comunicado a informação técnica que recaiu sobre o pedido, 

em 19/10/2009. O processo não teve mais desenvolvimento. Nos termos da alínea b) do nº 1 do 

artigo 71º do RJUE, a licença caduca, sendo que, face ao nº 5 do mesmo artigo, a declaração 

deve ser efetuada pela CM, após audiência prévia dos interessados. Esta proposta consta da 

informação da Comissão de 2/2/2017. À consideração superior.”; ------------------------------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de loteamento, 

devendo proceder-se à audiência prévia dos interessados. ---------------------------------------------------------- 

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

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

4 – MANUEL MALTA – PROC.º 18/17 – CABECINHAS – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3609 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Malta, de 13 de fevereiro de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 3609; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 27 de fevereiro de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 03 de março de 2017: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Cabecinhas, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, artigo 3609, inscrito na matriz predial rústica 

da freguesia de Calvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – LUIS MIGUEL VIEIRA SANTOS – PROC.º 67/16 – LOMBA – VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

– OBRAS DE EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTOS ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Luís Miguel Vieira Santos, de 24 de fevereiro de 2017, juntando Memória 

Descritiva e Justificativa da pretensão solicitada; --------------------------------------------------------- 

  Informação da DGU, de 01 de março de 2017; que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Tendo em conta a exposição técnica apresentada, deverá ser a mesma remetida a reunião de 

câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do RMUE.”; -------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 01 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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“Tendo em conta a informação supra do sr. arq. Rogério, bem como as prestadas anteriormente, 

será de submeter a deliberação da Exmª CM, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do RMUE, a 

aceitação da fundamentação técnica apresentada para o não cumprimento do afastamento lateral 

da construção principal num dos pontos (1,22m em vez de 1,50m, previsto no n.º 2 do artigo 5.º). 

Tal fundamentação baseia-se na configuração pouco regular do terreno, reduzida frente e 

profundidade, com a agravante da existência de um poço no mesmo. À consideração superior.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de implantação apresentada e bem 

assim aprovar o projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

o Perguntar porque na rua João MC da Rocha todos têm passeios em pavê e da rua Máximo 

Loff para sul os passeios são em alcatrão? Isto parece discriminação. ------------------------- 

o Continuar a insistir na questão que o leva a assistir às reuniões desta Câmara e que se prende 

com as despesas com a água e a necessidade de fazer um referendo para a Câmara Municipal 

voltar a controlar a distribuição da água. ------------------------------------------------------------ 

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

 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, Paula Cristina Teixeira 

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

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

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


