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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2016, de 05 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia cinco de maio de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e sete minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, 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 informar que a próxima Reunião Ordinária Pública da 

Câmara Municipal, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 19 de maio, com início às 09H30M), 

a realizar na sede da Junta de Freguesia de Ouca. --------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, para apresentar o programa das Festas de 

Vagos 2016. Apresentou também os caminhos alternativos para os peregrinos que se deslocam de 

Cantanhede à Nossa Senhora de Vagos, evitando a EN 109. -------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 O senhor Presidente da Câmara, para comunicar a intenção de fazer um reconhecimento/mérito ao 

Colégio de Calvão, no âmbito das Festas de Vagos e saber qual a opinião do restante executivo. - 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para perguntar ao senhor 

Presidente o que pensa fazer sobre a Carta Educativa? --------------------------------------------------- 

 À questão o senhor Presidente respondeu que neste momento estamos com um processo de 

consulta da Universidade de Aveiro para rever a Carta Educativa. Foi solicitada proposta de preço 

para a elaboração da mesma. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre educação, dar nota que se há um mês, mês e meio a educação era um assunto que 

poucos motivos de preocupação dava, a não ser as questões normais, infelizmente nas últimas 

semanas toda essa normalidade se alterou por força quer da situação do Colégio de Calvão, que é 

muito preocupante, quer da EPADRV, que é extremamente grave. ------------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, insiste na pergunta inicial e 

quer saber quais as ideias concretas do senhor Presidente sobre o assunto? --------------------------- 

 O senhor Presidente refere que existe uma equipa técnica de caracter independente que irá tratar 

do assunto, pelo que não irá pronunciar-se quanto às suas expectativas pessoais de solução. Deu 

ainda alguns esclarecimentos sobre os projetos dos Centros Escolares. ------------------------------- 

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

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

o A Carta Educativa foi aprovada pelo Ministério de Educação? ------------------------------ 

o Em frente ao parque de merendas na Gafanha da Vagueira andam a realizar umas 

terraplanagens. Para que efeito? Estacionamento? --------------------------------------------- 

 O senhor Presidente informou que a Carta Educativa foi aprovada pelo Ministério de Educação, 

pela Assembleia Municipal e em Reunião de Câmara. --------------------------------------------------- 

 Quanto à segunda questão o senhor Vice Presidente informou que foi feito um pedido ao ICNF – 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, para se fazer uma faixa de 10m para 

estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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 04 de maio de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 159.860,55 € (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta euros e cinquenta e cinco 

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

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

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

2 – PAGAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 22 a 

29 de abril de 2016, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – SURF NA VILA – 2016 ----- 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 21 de abril de 2016, que a seguir se 

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

“Considerando: 

1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que o Associação de Surfistas de Vagos, doravante designada por ASV, é uma 

entidade com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e a atividade 

física, contribuindo para o desenvolvimento e promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela ASV no dia 14 de maio de 2016 “Surf na Vila - 

2016” tem caráter pontual e que, apesar de não ter cumprido o estipulado no 

nº 2 do artigo 18º do PMAAD, tal não comprometeu o apoio a atribuir com vista 

à organização da atividade; 

4. Os apoios consagrados no Subprograma 2 – Apoio à organização de eventos e 

projetos pontuais; 

5. Que a análise/atribuição dos apoios é feita de forma global, tendo presentes os 

valores de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal; 

Assim sendo, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à ASV, 

o seguinte apoio: 

 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico/técnico 

Apoio 

financeiro 

ASV 

 

1. Cedência e transporte dos seguintes materiais:  

- Estrados/Palco com alcatifa (9m2) 

- Cadeira branca: 12 

- Mesa plástica: 4  

- Guarda-sol: 2 

- Grade: 20 

- Painel eletro-soldado com bases em betão e rede 

de paramento: 6  

- Tenda: 6  

- Ecoponto: 2 

- Pórtico: 1 

 

2. Disponibilização de pontos de luz no local 

 

3. Elaboração e impressão de material 

promocional: 

- Flyer: 200 

- Cartazes: 50  

- Mupi: 6  

 

1 000,00€ 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos da Lei e do PMAAD em vigor.”; -------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2725, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ---------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 22 de abril de 2016: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros); - 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DA EM590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

PROC.º E01/2016 – ATA N.º 1 (PRONÚNCIA DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A DECISÃO 

DE CONTRATAR RELATIVA AOS ERROS E OMISSÕES IDENTIFICADOS PELOS 

INTERESSADOS) – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Ata n.º 1 do Júri do Procedimento, de 26 de abril de 2016; ---------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: --- 

“Aprovo o proposto pelo júri. À Reunião da C.M. para ratificação.”. -------------------------------- 

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

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º E02/2013 ------------------------------- 

2.1 APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 2 – PLANOS ESPECÍFICOS DE 

SEGURANÇA (PES) – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------- 

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

 Plano Específico de Segurança (PES), de 15 de abril de 2016, apresentado pela empresa 

RIBEIROESCALA – Construções, Ldª; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 26 de abril de 2016; -------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 26 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“De aprovar os presentes Planos Específicos de Segurança (PES) nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança em Obra. 

Da decisão deverá ser dado conhecimento aos interessados (Empreiteiro, Fiscalização e 

Coordenação de Segurança em Obra)”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2016, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovado o presente Plano Especifico de Segurança, conforme e nas condições da 

validação técnica da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM para 

ratificar.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

2 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC.º E02/2013 ------------------------------- 

2.2 APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 3 – PLANO DE SINALIZAÇÃO 

TEMPORÁRIA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Plano de Sinalização Temporária, apresentado pela empresa RIBEIRESCALA – 

Construções, Ldª; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 26 de abril de 2016; -------------------- 

 Parecer do CDPP, de 26 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ----------------------- 

“De aprovar o presente Plano de Sinalização Temporária nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. 

Da decisão deverá ser dado conhecimento aos interessados (Empreiteiro, Fiscalização e 

Coordenação de Segurança em Obra)”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2016, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Aprovado o presente Plano de Sinalização Temporária, conforme e nas condições da 

validação técnica da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM para 

ratificar.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOSÉ FERNANDES MOURÃO – PROC.º 19/86 – VAGOS – ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

 Informação da DGU, de 28 de abril de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 28 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada, devendo submeter-se a deliberação da Exmª CM 

(revogação do ato que aprovou a operação de loteamento). À consideração superior.”; ----------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de maio de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação que aprovou o alvará de loteamento 

n.º 19/86, de acordo com o parecer da CDGU.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – ARMANDO MARTINS SILVESTRE ROSA – PROC.º 485/91 – VAGOS – LEGALIZAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

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

 Informação da DGU, de 14 de abril de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 27 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“O projeto de arquitetura foi aprovado por despacho de 26/11/15, para uso de habitação. 

Conforme referi em 18/04/16, concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Rogério, estando 
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finalizada a apreciação dos projetos de especialidades. Em folhas anexas apresento o cálculo das 

taxas devidas. Se for aceite superiormente o parecer jurídico de 3/2/16 da drª Susana, sobre 

legalizações, será de seguir a tramitação do artigo 36º do RMUE, nomeadamente no ponto 4, 

conforme ponto 8.4 da informação do sr. arq.. Deverá remeter-se o processo a deliberação da 

Exmª CM. À consideração superior.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de maio de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização da alteração proposta, de acordo 

com o parecer da CDGU ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – PRIREV – EQUIPAMENTOS REVESTIMENTOS TÉCNICOS, LDA – PROC.º 01/16 – ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 61, 62 E 63 – DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE 

LOTEAMENTO N.º 1/2016 -------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente assunto foi retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------- 

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

4 – SILVIA JESUS NICHO – PROC.º 282/78 – LAVANDEIRA – LEGALIZAÇÃO DE 

ALTERAÇÕES E DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR ------------------------------------ 

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

 Informação da DGU, de 14 de abril de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 22 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Conforme ponto 2 da informação de 2/2/16 do sr. arq. Manuel, não vê inconveniente no projeto 

de arquitetura relativo à legalização de alterações e de ampliação da moradia unifamiliar. Por 

despacho de 3/3/16, que consta no processo, foi aceite o parecer jurídico de 3/2/16, emitido pela 

srª drª Susana, sobre legalizações. Com a informação (infra) prestada pela srª engª guida, 

encontra-se finalizada a apreciação dos projetos de especialidades. Sobre as taxas a aplicar, foi 

associada informação da signatária e consta informação de 21/4/16 do sr. Fernando. Nos termos 

do n.º 2 do artigo 34º e n.º 4 do artigo 36º do RMUE, o processo deverá ser remetido a deliberação 
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da Exmª CM, e posteriormente proceder-se conforme n.º 3 do artigo 34º. À consideração 

superior”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de abril de 2016: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de legalização de alterações e de 

ampliação da moradia unifamiliar, de acordo com o parecer da CDGU. ----------------------------------------- 

Deve a DGU, 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 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 e 

nove minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


