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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2016, de 19 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezanove de maio de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e dois minutos, no edifício 

sede da Junta de Freguesia de Ouca, 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 Lúcia Alves Costa Vieira, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, dr.ª Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, 

Carla Manuela Castro Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques que se fez substituir 

pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, conforme comunicação dirigida ao senhor 

Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues colocou cinco questões: --------------------------- 

 Cruzamento Carregosa – Bustos – Ouca, conhecida por Estrada Real. Diz saber que a sinalética lá 

colocada, resolveu parcialmente a ocorrência de tantos acidentes dramáticos. No entanto 

continuam a existir. Gostaria de saber se existe algum estudo mais eficiente para solucionar esta 

questão; 

 Estrada Rio Tinto – Ouca, Estrada Principal, à saída de Tabuaço. A estrada é estreita e está 

embaulada. Seria bom melhorar essa área; 
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 Gestão de trânsito em Ouca - Café Central. As ruas são apertadas e estaciona-se ou por causa da 

farmácia ou por qualquer outra circunstância, ficando o trânsito limitado. Sugere que seja feita 

alguma coisa; 

 Estragos supostamente feitos por javalis. É possível evitá-los? O que é possível fazer é indemnizar 

os agricultores quando esses estragos existem. Como a reserva é associativa e municipal a Câmara 

tem um papel a desempenhar. Qual o procedimento de indemnização e se as pessoas tem de facto 

direito a ele? 

 Sobre o alcatroamento nomeadamente a sul, na zona da Parada, Fonte de Angeão e Rua Nova na 

Ponte Vagos, chegou-lhe a opinião de que os critérios serão duvidosos. Existem entradas de casas 

particulares que são alcatroadas e outras não, não se percebendo os critérios. As máquinas são 

novas mas o trabalho não fica em condições, ficando com inclinações e pisos irregulares. Apela 

para que a fiscalização intervenha nesta situação. 

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

O senhor Presidente informou: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Do cruzamento da Estrada Real, foi feita uma intervenção que aparentemente resolveu a situação. 

Não tem notícias de acidentes. Considera a situação resolvida. 

 Na estrada Rio Tinto – Ouca, existem infiltrações de água e algumas depressões. A Junta tenta 

manter as valetas limpas, para que a água escorra. Podemos tentar perceber uma melhor solução.  

 Gestão de trânsito junto do Café Central. Iniciámos, conjuntamente com a Junta de Freguesia, a 

construção dos passeios e pretendemos disciplinar a área pedonal. 

 Alcatroamentos - Irá questionar a fiscalização para saber quais são os critérios. 

 Sobre os javalis. Reuniu com o Conselho Cinegético tentando encontrar soluções. A gestão deve 

ser feita pelas entidades competentes, neste caso o Club de Caçadores de Vagos. Tem 

competências delegadas e compete-lhes a gestão das espécies e ao que parece não tem feito 

corretamente as batidas. Existe um misto de responsabilidades.  

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

A senhora Vereadora dr.ª Ana Maria Vasconcelos fez saber: ------------------------------------------------------- 

 Qual a posição da Câmara em relação à utilização do pesticida Glifosato?  

 Reparou com muito agrado na mini biblioteca que a Junta de Freguesia de Ouca possui e considera 

uma boa ideia. Espera que a população desfrute e seja útil. Deve ser valorizada; 

 Esclarece que o dr. Nuno Moura não foi buscar lã e foi tosquiado. Quem foi buscar lã foi a 

Vereadora que se meteu com ele. Tomou a iniciativa de se dirigir ao dr. Nuno Moura e o questionar 

sobre a existência de alguma relação dele com o escritório do dr. Luís Montenegro e não o 

contrário. Quer que fique claro que não houve qualquer atitude indelicada para com a senhora 

Vereadora como ela não teve para com ele. Embora involuntariamente o dr. Nuno Moura permitiu 
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esclarecer uma situação em que estaria mal vista. Tudo o que tem sido dito tem sido exagerado e 

despropositado: 

 Sobre as Festas de Vagos. Foi uma boa opção a escolha do espaço da praça de S. Sebastião. Foi 

criado um espaço simpático, acolhedor e funcional. Entende ser um mérito da Câmara. Quando da 

inauguração percorreu os stands e achou a pobreza muito grande, para além de algum parolismo 

evidente. Reconhece que a Câmara cria as estruturas, não sendo responsável pelo conteúdo dos 

stands. Conclui que ainda há muito a fazer em termos culturais. Existe muita pobreza e até menos 

do que isso, falta de gosto; 

 Ainda no decorrer da inauguração presta um esclarecimento, sobre uma conversa privada. 

Apresentada como Vereadora da oposição foi referido que não dissesse isso que seria uma palavra 

feia. Churchill dizia: “ A democracia é o menos mau dos sistemas políticos”. Concordando 

reconhece que muito tem de se aperfeiçoar a democracia. Em democracia há oposição. Porque 

ninguém é dono da verdade, porque todos tem perspetivas diferentes das coisas, e é da discussão 

respeitosa das ideias contraditórias, que sairá o melhor possível para o bem comum. Ser da 

oposição não é uma coisa feia é apenas uma maneira diferente de colaborar na realização do bem 

comum. Realça que de facto é da oposição e tem orgulho.;  

 Entende que desenvolver a cultura neste concelho é uma tarefa complicada, mas diz ser um 

problema que deve ser enfrentado com coragem e determinação, sob pena de não se sair do que 

temos; 

 Fez referência a um livro. Um livro que fala no reinado da Rainha Santa Isabel (Isabel de Aragão 

e D. Dinis). Veio da corte de Aragão onde havia um pensador, Joaquim de Flora, que entendia que 

a humanidade iria passar por três estádios diferentes: 

           -    Idade do pai, idade do terror e do medo; 

           -    Idade do filho, idade de sofrimento e expiação; 

            -  Idade do Espírito Santo, em que a humanidade seria solidária e desapegada dos bens          

terrenos, uma idade de alegria e fraternidade (daqui a relação com a nossa Festa); 

Aparentemente, D. Dinis e D. Isabel, acreditaram que Portugal seria a testa desse movimento de 

solidariedade e fraternidade entre os homens. É daqui que vem a ideia do Quinto Império no poema 

de Fernando Pessoa. Portugal seria a cabeça de uma nova idade da humanidade, em que as pessoas 

viveriam em Paz e Fraternidade. E o culto do Espirito Santo veio daí. Já leu tanto sobre o culto da 

Nossa Senhora de Vagos e do Espirito Santo e reparou que normalmente não se fala disto. 

Há em Portugal muitas outras terras ligadas à Rainha e a D. Dinis. Há uma raiz comum, que 

atravessa diversas povoações na Madeira, Açores, Brasil, Cabo Verde e Margão na India. É esta 

ideia comum de que teremos capacidade de criar uma nova sociedade com outra visão do mundo, 

menos materialista e mais solidária. 
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É uma ideia bonita, obviamente um sonho. Se não fosse um sonho até hoje já se teria concretizado. 

De todo modo é um padrão cultural que nos liga a várias cidades do mundo inteiro. Deveria ser 

valorizado. 

Realçou onde existe culto do Espírito Santo : Alenquer, Açores, Madeira, Brasil, Estados Unidos 

da América, Canada, Hawaii, São Tomé e Príncipe e em Margão na India.  

Acrescentou que por vezes criam-se laços de irmandade com outras cidades e este laço, que é 

importante, não tem sido valorizado. 

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

O Senhor Presidente esclareceu: 

 Ser da oposição. Respeita dentro daquilo que é a política partidária. As divergências de opiniões 

entende serem vantajosas. A oposição pode ser sempre feita de forma construtiva. No entanto tem 

a certeza que essa resposta que lhe foi dada foi com toda a simpatia; 

 Sobre a sociedade de advogados com o seu nome confessa que espera não ter causado 

constrangimento. No caso da associação a Luís Montenegro também acontece o mesmo, o nome 

dele consta no nome da sociedade mas não é ele, mas sim outros dois colegas dr. João Passos e dr. 

Mauricio Neves que trabalham para a Câmara. É uma situação que requer confiança nos advogados 

e o nome que sugeriu também seria da minha confiança mas seria criticado uma vez que o dr. 

Nuno Moura também está ligado ao Partido Social Democrata; 

 Sobre os herbicidas existem competências delegadas nas juntas de freguesia. Não concorda com a 

sua utilização. Vai pedir ao seu Gabinete de Apoio, para enviar e-mail a alertar todas as Juntas de 

Freguesia; 

 A questão da mini biblioteca também acontece noutras juntas de freguesia; 

 Agradece a temática das Festas de Vagos e a associação ao Espírito Santo. Concorda não parecer 

bem ter geminações com o Ceará Mirim e não ter com Cantanhede, com quem existe uma história 

comum ligada à Fé.  

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

A senhora Vereadora Dulcínia Sereno fez saber:  

 Festas da Vila - Sobre o Espirito Santo leu bastante mas não tanto como a dr.ª Ana Maria 

Vasconcelos. Agradece que lhe faculte o livro que fez referência; 

 Biblioteca - A biblioteca está a funcionar muito bem e com um número reduzido de funcionárias. 

Existem várias exposições em lista de espera; 

 Sobre os caminhos da Sra. de Vagos (Cantanhede – Vagos) - Agradece o trabalho da funcionária 

Sónia e adjunto Hugo, pelo trajeto que foi todo sinalizado e bermas limpas; 

 Quanto á mostra das nossas associações se calhar não foram bem entendidos ou não teriam 

recursos. Pretendia-se que mostrassem o que faziam. Mesmo assim devemos agradecer a sua 

presença pois são voluntários. 
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 Do insucesso escolar diz que enquanto esteve na Junta de Freguesia de Santo André de Vagos 

foram formadas na 4ª classe, 64 pessoas. O 5º e 6º ano, foi finalizado por 45 jovens. Acrescenta 

que as Juntas são um bom veículo para combater este insucesso. 

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

O senhor Vice – Presidente informa: 

 Está a ser ligado um sistema de painéis fotovoltaicos nas piscinas municipais, financiado no âmbito 

do RUCI – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação.  

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

O senhor Presidente convidou todos a estarem presentes no próximo dia 25 de maio, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, na sessão pública, de apresentação do Plano Estratégico Municipal. 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL – VAGOS 2020 - APRECIAÇÃO --------------------------- 

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

 Plano Estratégico Municipal – Vagos 2020; 

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

Deve o GAP 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 18 de maio de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 245.082,16 € (duzentos e quarenta e cinco mil e oitenta e dois euros e dezasseis cêntimos). ---- 

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 22 

de abril a 12 de maio do ano 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

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

6.1. – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação/Proposta do Serviço de Educação da DEDJ, de 19 de abril de 2016, propondo a 

atribuição de um subsídio de 1.356,00€ (mil trezentos e cinquenta e seis euros) ao Agrupamento 

de Escolas de Vagos para apoio às atividades promovidas no âmbito dos “Dias do Agrupamento”; 

 Informação de compromisso LCPA nº 2962, no valor de 1.356,00€ (mil trezentos e cinquenta e 

seis euros);  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 03 de maio de 2016: “À DF, Para cabimentar e 

remeter à Reunião de CM”. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.356,00€ (mil trezentos 

e cinquenta e seis euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deve a DF proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------------------- 

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

6.2. ORFEÃO DE VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

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

 Informação da UAJ nº2/MMD/2016, de 07 de abril de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3023, no valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta 

euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016: “À Reunião de Câmara, 

proponho a atribuição de um subsídio no valor de 3750, três mil setecentos e cinquenta Euros, 

para o ano de 2016.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.3. FILARMÓNICA VAGUENSE ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ nº3/MMD/2016, de 11 de abril de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3024, no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros); ---------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016: “À Reunião de Câmara, 

proponho a atribuição de um subsídio no valor de 15.000, , quinze mil euros, para o ano de 2016.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 15.000,00€ (quinze mil 

euros);  

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

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

6.4. ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEÃO ------------------------------- 

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

 Informação da UAJ nº4/MMD/2016, de 14 de abril de 2016; 
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 Informação de compromisso LCPA nº 3025, no valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta 

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

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 de maio de 2016: “À Reunião de Câmara, 

proponho 3750 Euros de subsidio para o ano 2016.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 

setecentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

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

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

6.5. RANCHO FOLCLORICO “LUZ E VIDA” DE PONTE DE VAGOS --------------------------------- 

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

 Informação da UAJ nº4/MMD/2016, de 15 de abril de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3026, no valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta 

euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 13 e 18 de maio de 2016, respetivamente: “ 

À reunião de Câmara, proponho 3.500 Euros de subsidio para o ano 2016” e “ Venho retificar o 

meu despacho, de 13-05-2016, o apoio que proponho para o Rancho Luz e vida, é de 3750 Euro, 

e não de 3.500.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.6. GRUPO FOLCLORICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS ------------------------------------------ 

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

 Informação da UAJ nº5/MMD/2016, de 04 de maio de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3028, no valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta 

euros);  
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 18 de maio de 2016: “ À reunião de Câmara, 

e proponho um apoio de 3.750 Euros, para o ano 2016” . 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6.7. GATICÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ nº6/MMD/2016, de 07 de abril de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3027, no valor de 8.000,00€ (oito mil euros); -------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016: “ À reunião de Câmara, 

proponho que se atribuía o subsidio de 8.000 oito mil Euros para o ano 2016” . 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor 8.000,00€ (oito mil euros); - 

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

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

6.8. GRUPO CORAL SANTA CECILIA --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da UAJ nº8/MMD/2016, de 26 de abril de 2016; 

 Informação de compromisso LCPA nº 3029, no valor de 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta 

euros);  

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016: “ À reunião de Câmara, 

proponho um subsidio de 3.750, três mil setecentos e cinquenta Euros, para o ano 2016” . 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.750,00€ (três mil 

setecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DE AVEIRO - MUNICIPIO 

DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do GAP, de 12 de maio de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e a Universidade de Aveiro, que 

a seguir se transcreve: 

“UNIVERSIDADE DE AVEIRO, adiante abreviadamente designada de UA, pessoa coletiva 

n.º 501 461 108, com sede no Campus Universitário de Santiago, 3810-193, Aveiro, 

Portugal, neste ato representada pelo Reitor, Professor Doutor Manuel António 

Assunção. 

e 

MUNICÍPIO DE VAGOS, adiante abreviadamente designada de MV, pessoa coletiva n.º 

506912833, com sede na Rua da Saudade, 3840-420, Vagos, Portugal, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Dr. Silvério Rodrigues Regalado. 

Considerando: 

 Que a Universidade de Aveiro atribui elevada importância à cooperação com a 

sociedade estatutariamente assumida como uma das suas missões;  

 Que a Universidade de Aveiro possui valências e conhecimentos em diversas áreas 

relevantes ao desenvolvimento sustentável e, em concreto, no que concerne à missão 

estatutária do Município de Vagos;  

 Que as atividades do Município de Vagos, mormente aos níveis cultural, social, 

educativo, urbanístico, paisagístico, e de inovação do tecido económico e 

empresarial, bem como o inerente objetivo do seu enriquecimento e reconhecimento 

nacional; 

 A Lei nº 75/2013 que, nas alíneas t) e u) do nº1 do seu artigo 33º, determina 

competências às Câmaras Municipais para constituir parcerias com vista ao 

“levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e 
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divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município 

bem como para a promoção da oferta de “cursos de ensino e formação profissional 

dual, no âmbito do ensino não superior”, e o apoio de  “atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município”; 

 Que o Município de Vagos tem como missão exceder as expectativas dos munícipes, 

garantindo a qualidade de vida em Vagos, mediante políticas públicas inovadoras, 

de sustentabilidade territorial, ambiental e de desenvolvimento social integrado, 

apostando no conhecimento, nas novas tecnologias da informação e comunicação e 

na qualidade da prestação dos serviços;  

 O interesse recíproco na construção de uma parceria de atuação em várias áreas de 

colaboração, 

Celebram, livremente e de boa-fé, o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento de uma cooperação entre as 

signatárias em diversas iniciativas em domínios do conhecimento e de interesse comuns. 

Cláusula 2.ª 

Modalidades de Ações 

1. Para efeitos do disposto na cláusula anterior, as ações a desenvolver pelas signatárias 

poderão consistir, designadamente, em: 

a) Estabelecimento e desenvolvimento de projetos conjuntos de investigação, 

elaboração de estudos científicos, técnicos ou outros, relacionados com matérias 

específicas e de intervenção das partes outorgantes; 

b) Organização de iniciativas de dinamização e promoção cultural, social, do ensino e 

da educação;  

c) Desenvolvimento de programas de estágio para alunos ou recém-graduados da UA; 

d) Construção de parcerias que permitam estreitar laços e/ou fomentar novas formas 

de relacionamento, contribuindo para a transferência de tecnologia e para o 

crescente reconhecimento nacional e/ou internacional; 
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e) Divulgação através dos seus canais próprios, das atividades a promover ou a 

decorrer, por ambas ou pela outra signatária; 

2. A execução do presente protocolo compreenderá ainda a disponibilização de recursos 

humanos e administrativos que se revelem necessários à concretização das atividades 

programadas e em conformidade com as disposições legais e estatutariamente aplicáveis 

a cada instituição signatária.  

3. Na apresentação dos projetos e trabalhos desenvolvidos, o MV compromete-se a 

utilizar no material gráfico de divulgação, informativo ou outro, o nome e logótipo da 

UA, nos termos e moldes definidos por acordo prévio entre ambas. 

Cláusula 3.ª 

Execução e Acompanhamento 

1. Para a operacionalização do presente protocolo, a orientação e a atuação nos locais 

de execução, as signatárias poderão constituir equipa (s) de trabalho. 

2. A implementação e os termos da realização das atividades elencadas na Cláusula 

anterior serão sempre objeto de acordo específico escrito e prévio de ambas as 

signatárias. 

3. Sem prejuízo do disposto no número precedente, as partes signatárias podem reunir 

periodicamente no âmbito da orientação e ou acompanhamento do presente protocolo, 

das atividades em curso, bem como a tomada de quaisquer decisões sobre o mesmo. 

4. Os eventuais encargos financeiros decorrentes da execução do presente protocolo 

serão igualmente objeto de acordos específicos. 

Cláusula 4.ª 

Vigência 

1. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e mantém-se 

em vigor até declaração das instituições signatárias em sentido contrário, com uma 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e sem prejuízo da conclusão de quaisquer 

atividades à data em curso. 

2. As partes podem a todo o tempo proceder a alterações do disposto no presente 

protocolo desde que por mútuo acordo. 

Cláusula 5.ª 

Confidencialidade 

As partes signatárias obrigam-se ao dever de sigilo e de confidencialidade quanto a 

factos, documentos ou outros elementos a que acedam por força da execução do presente 

protocolo e não direta ou indiretamente relacionados com o mesmo, mantendo-se 

independentemente da cessação do presente protocolo por qualquer causa.  
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Cláusula 6.ª 

Casos Omissos 

Em tudo o não previsto no presente protocolo aplica-se o que for acordado pelas partes, 

sem prejuízo das disposições regulamentares e estatutárias aplicáveis e demais 

legislação pertinente. ” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 12 de maio de 2016: À Reunião de 

C.M.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente protocolo de colaboração 

e autorizar o senhor Presidente a outorgá-lo. -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador eng.º João Domingues, afirmou que este protocolo permite ao executivo a possibilidade 

de celebrar outro tipo de contratos associados a projetos. Votou favoravelmente na condição do senhor 

Presidente dar a conhecer ao executivo os projetos que contratualizar com a UA. 

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

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

8 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E 

RECREIO - MUNICIPIO DE VAGOS ----------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ---------------- 

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

9 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O NEVA (UNIVERSIDADE SÉNIOR) - 

MUNICIPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem do dia. ---------------- 

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

10 – CONCURSO LITERARIO JOÃO GRAVE – 2016 ------------------------------------------------------- 

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

 Informação da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 12 de maio de 2016, que a seguir se 

transcreve: 

“Considerando que, o Concurso literário João Grave contou, em 2016, com o apoio, da Caixa de 

Credito Agrícola de Vagos, na atribuição dos prémios individuais, a participação financeira da 
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Câmara municipal nesta iniciativa será através da atribuição dos prémios constantes no 

documento orientador do referido concurso, de cordo com a seleção feita pelo júri no passado 

dia 10 de maio de 2016, a qual se apresenta: 

Escalão A: 150€ (cento e cinquenta euros), para aquisição de livros, ao agrupamento de Escolas 

de Vagos, escola do vencedor 

Escalão B. 100€ (cem euros), para aquisição de livros, ao agrupamento de Escolas de Vagos, 

escola do vencedor; 

Escalão C: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, ao agrupamento de Escolas de Vagos, 

escola do vencedor; 

Escalão D: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, ao Colégio Diocesano Nossa Senhora da 

Apresentação de Calvão, escola do vencedor; 

Escalão E: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, ao Colégio Diocesano Nossa Senhora da 

Apresentação de Calvão, escola do vencedor 

Escalão F: 100€ (cem euros), para aquisição de livros, ao agrupamento de Escolas de Vagos, 

escola do vencedor 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal de Vagos autorize, nos termos da alínea 

u), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, proceder à atribuição dos prémios supra descritos.” 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – 

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

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

 Pela DPP, em 12 de maio de 2016, fundamentação para a elaboração da 2ª alteração ao Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A e justificação para a todas as alterações 

propostas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo com a 

informação. À atenção do sr. Vice Presidente.” 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 13 de maio de 2016: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a proposta à CCDR-C para realização de 

conferência procedimental. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANISTICA 

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

1 - CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - ARMINDO ROQUE - ARTIGO RUSTICO N.º 1497 – 

GAFANHA DA BOA HORA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Armindo Roque, solicitando certidão de compropriedade do prédio rústico 

inscrito sob o artigo 1497; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação da DPP, de 29 de abril de 2016, não vendo inconveniente na compropriedade 

requerida.  

 Informação do CDPP, de 03 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo c/ a 

informação. À atenção do Sr. Vice – Presidente.” -------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 04 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “À 

Reunião de Câmara” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sito na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, com área de 16.800 m2 

a confrontar, no seu todo, do norte com João Rocha Ferro, do sul com David Silva Maltez, do nascente com 

Servidão e do poente com Domínio Marítimo, inscrito na matriz predial rústica da citada freguesia sob o 

artigo n.º 1497. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

2 – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – JOSÉ PAULO FERNANDES MOURÃO - ARTIGO 

RUSTICO N.º 797 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Paulo Fernandes Mourão, solicitando certidão de compropriedade do 

prédio rústico inscrito sob o artigo 797; -------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 11 de maio de 2016, não vendo inconveniente na compropriedade 

requerida.  

 Informação do CDPP, de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “Concordo. À atenção 

do Sr. Vice – Presidente. ” ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, de 12 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: “À 

Reunião de Câmara” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sito em S. João, freguesia e concelho de Vagos e Santo António, com área de 3.025 m2 a confrontar, no 

seu todo, do norte com Ramiro Ferreira Pascoal e outros, do sul com Rua Maestro Berardo Pinto Camelo, 

do nascente com Estrada Nacional 109 e do poente com João André, inscrito na matriz predial rústica da 

citada freguesia sob o artigo n.º 797.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – FILIPE MIGUEL RUMOR CURTO – PROC.º 79/15 – RUA DOS CABEÇOS – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da CDGU, de 03 de maio de 2016; 

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 11 de maio de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação de acordo com o nº 3 do artigo 5º 

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

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

4 – NORMAS TECNICAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS/ELEMENTOS EM 

FORMATO DIGITAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Normas técnicas para apresentação de projetos/ elementos em formato digital. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas técnicas para apresentação de 

projetos/elementos em formato em formato digital. 

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

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

5 - ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA PLÁSTICOS, S.A. – ZONA INDUSTRIAL 

DE VAGOS – PROC.º246A/06 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------- 

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

 Informação da CDGU, de 11 de maio de 2016;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 13 de maio de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da Câmara Municipal.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar: 

 A junção dos lotes números 86 e 87; 

 Autorizar a altura máxima solicitada conforme alínea b) do art.º 8º do Regulamento do PP da ZIV. 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 A senhora Presidente da Junta de Freguesia, Fernanda Oliveira, para agradecer a presença de todos.  

Representada pelo senhor secretário, Luis Pinho e pelo senhor tesoureiro Vitor Almeida. 
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 O senhor Luis Pinho, espera que todas as obras prometidas sejam realizadas e se possível mais 

algumas que venham a necessitar.  

 Por sua vez o senhor Vítor Almeida questiona sobre o ponto de situação do saneamento nas 

localidades do Rio Tinto, Carregosa e Tabuaço? 

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

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

 Supostamente as obras de saneamento deviam estar mais avançadas. Não foram alteradas as 

prioridades com a AdRA que está a elaborar o projeto para estas zonas. 

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

A senhora Donzília Bispo, moradora na Rua do Barro Branco, em Ouca, questiona para quando está previsto 

o alcatroamento daquela rua? 

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

O senhor Presidente da Câmara deu nota: ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tem perfeita consciência da situação assim como de outras idênticas. Quando se tem poucos 

recursos tem de ser estabelecidas prioridades. Existe em elaboração um concurso e a Rua do Barro 

Branco faz parte desse levantamento. Depois de todos os tramites processuais acredita que ainda 

este ano a referida rua será alcatroada. 

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

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e quarenta e cinco 

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

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

 


