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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2017, de 18 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de maio de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e oito 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, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, para informar que o Município de Vagos vai promover, 

amanhã, 19 de maio, nas instalações do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, um Simpósio 

subordinado ao tema “O Industrial Responsável”. O objetivo é o de ajudar a compreender as 

alterações resultantes da última revisão do quadro legal respeitante ao licenciamento industrial. 

Estarão presentes, e serão oradores, representantes de todas as entidades envolvidas no processo 

de licenciamento industrial, desde a DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária, do 

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, da ACT – Autoridade 

para as Condições do Trabalho e da AMA – Agência para a Modernização Administrativa.-------- 
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Este Simpósio destina-se sobretudo a empresários, investidores, exploradores de atividades 

industriais, quadros técnicos dos municípios, quadros técnicos de outras entidades coordenadoras, 

responsáveis técnicos da atividade industrial e projetistas. ----------------------------------------------- 

O simpósio será encerrado pelo senhor Presidente do IAPMEI. ----------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para fazer referência a uma resposta dada na 

Assembleia Municipal, pelo senhor Presidente da Assembleia, relativa ao tema “interesse público 

municipal da Helitene”, feita por uma deputada da bancada do CDS. --------------------------------- 

A sua preocupação era no sentido de ser dado interesse público municipal à Helitene, a empresa 

ser licenciada e mais tarde o dono vender. O senhor Presidente da Assembleia Municipal terá 

respondido, “bom mas ai depois existem os tribunais para garantir que isso não aconteça”. ----- 

O senhor Vereador entende que não há forma nenhuma de impedir, uma vez licenciada aquela 

atividade e aquela estrutura, que o dono a possa vender. ------------------------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, esclareceu que a Assembleia Municipal não diz que 

autoriza que o espaço alargue. Diz que aquela empresa com aquela atividade tem interesse para o 

Município. Quem autoriza que ela alargue ou não alargue e que aquele bocado de terreno deixe de 

ser RAN e/ou REN é na conferência decisória, com as entidades que têm essa tutela. Aquilo que 

a Assembleia diz é que aquela atividade, daquela empresa, e nos moldes que foram expostos no 

processo tem interesse para o Município. ------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, gostaria de forma resumida e para memória futura, de 

esclarecer que a sua intervenção foi motivada por algo que entende que não terá ficado bem 

explicado, e que é o facto de não se ter mão sobre a venda da empresa e de facto não se pode ter, 

porque seria inconstitucional. Só pretende que a mente das pessoas fique clarificada sobre esse 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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 A senhora Vereadora, engª Sara Caladé, insistiu informando que o texto do diploma que estabelece 

o Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas refere, deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização do 

estabelecimento ou instalação, emitida pela assembleia municipal. E mais. O pedido de 

regularização das atividades económicas é apresentado à entidade coordenadora ou licenciadora 

definida nos termos dos regimes legais sectoriais pelas áreas da economia, do ambiente, 

ordenamento do território, energia e da agricultura. Na conferência decisória todas as entidades se 

devem pronunciar. A deliberação de interesse público municipal é um, entre muitos outros, dos 

elementos de instrução do processo. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques, para colocar duas questões:----------------------- 

 A primeira prende-se com os armazéns municipais, na medida em que houve uma 

primeira limpeza dos terrenos e qualquer dia terão de ser limpos outra vez. Pergunta 

concretamente se já estão resolvidos os problemas de aquisição de todos os terrenos. 

Aquisição formal, com concretização de escrituras. -------------------------------------------- 

 A segunda tem a ver com a estrada Rines – Sanchequias. Pergunta se o senhor Presidente 

sabe como irá pagar a mesma em 24 meses. ---------------------------------------------------- 

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

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

 Terrenos dos armazéns. Falta a formalização/escritura de um terreno. Aguardamos pelos 

documentos a entregar pelo proprietário. É a única situação que está por resolver. ------- 

 Limpeza e trabalhos preparatórios. Já foram feitos há algum tempo mas não têm que ser 

repetidos. A regularização do solo será necessária. Irá haver uma operação de 

terraplanagem. Infelizmente as ervas daninhas crescem muito rapidamente e como não 

iremos colocar ali produtos químicos prejudiciais à saúde, na altura da terraplanagem as 

máquinas limparão tudo. O projeto de execução dos armazéns está a ser concluído. 

Durante o mês de junho teremos condições para discutir o assunto. ------------------------- 

 Estrada de Rines – Sanchequias. É evidente que quando se lança uma empreitada deste 

calibre a definição do prazo depende sempre de questões financeiras. Esta obra, 
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eventualmente, até poderia ser feita em 12 meses. A razão dos 24 meses tem precisamente 

a ver com questões financeiras. A proposta do projetista até era de menos tempo de obra. 

Só que não era compatível com o esforço financeiro. Ainda assim contamos que os 

valores das propostas sejam inferiores ao valor base. ------------------------------------------ 

Toda a matéria será objeto de visto prévio do Tribunal de Contas, precisamente para se 

perceber a sustentabilidade da intervenção do ponto de vista financeiro. ------------------- 

Quando tratámos da questão do empréstimo foi-lhe explicado, mas parece que só na 

última Assembleia Municipal é que o grupo municipal do CDS/PP percebeu porque é que 

tinham que aprovar a primeira versão do documento, que era uma aprovação prévia. Não 

tínhamos capacidade, em termos de recursos próprios, para pagar 3 milhões ou o valor 

pelo qual venha a ser contratada a obra. Por isso é que foi necessário o recurso ao 

empréstimo, para fazer face a essa despesa, para que os recursos próprios continuem a 

existir e possam ser utilizados em pequenas intervenções que tenhamos que fazer. ------- 

As fontes de receita da Câmara Municipal são muito curtas e muito escassas. Recebemos 

dinheiro do FEF e dos Impostos. Podemos aumentar a receita se aumentarmos os 

impostos, mas com isso não contará com o apoio do PSD. ------------------------------------ 

Quando surge um caso destes temos de arranjar outras fontes externas de financiamento, 

normalmente fundos comunitários ou empréstimos. Se excluirmos o PAEL, a Câmara 

Municipal não contraía um empréstimo há sete anos, pelo que entendemos que 

deveríamos recorrer a um. -------------------------------------------------------------------------- 

Os 24 meses de prazo para execução do contrato foram definidos pela Divisão Financeira 

tendo em conta o valor do empréstimo e o valor dos recursos próprios que podem ser 

canalizados para este investimento. --------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves para informar que sobre as 

análises para as águas da vala da Zona Industrial, foram apresentadas 2 propostas. Uma da 

Globalab, S.A., no valor de 309,98 € acrescido de IVA e outra do IDAD, no valor de 400,00 €, 

igualmente acrescido de IVA.  -------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
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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 17 de maio de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 296.378,13 € (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e oito euros e treze cêntimos).  

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 02 a 11 de maio; --------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 23 de abril a 13 de maio; -------------------- 

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

3.1 MUSEU DO BRINCAR --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Cénico Arlequim, que tem como secção autónoma o (MdB) 

Museu do Brincar, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 11 de maio de 

2017, solicitando apoio financeiro com vista ao seu regular funcionamento. --------------- 
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 Informação da UAJ, de 15 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Relatório de análise 

Analisado o pedido da entidade supramencionada, nos termos dos n.os 4 e 5, do artigo 

7.º, do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações Culturais, 

Socioeducativas, Artísticas, Recreativas e Humanitárias de Vagos, publicado em Diário 

da República, na 2ª Série, de 23 de outubro, sob o Regulamento n.º 405/2013, adiante 

designado por RECSARH ou Regulamento, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Por se tratar de uma revalidação do registo municipal da entidade (RECSARH), 

o pedido é instruído em conformidade com os documentos referidos no n.º 3 do 

Anexo I do Regulamento; 

2. Sobre o Relatório de Contas de 2016 salienta-se o seguinte: 

a) Tem o parecer favorável do Conselho Fiscal; 

b) Foi concedido, e pago, pela Câmara Municipal de Vagos, um subsídio 

de 30.000,00€, que representou 42% da receita auferida pelo MdB; 

c) Foram realizados investimentos na melhoria contínua dos serviços, 

renovando o acervo com a IV exposição intitulada “Sobre Rodas”, na 

comunicação e nos recursos humanos, tendo em vista a maior eficácia 

dos serviços; 

d) O MdB teve em 2016 o prémio PUMPKIN com duas atribuições, 

colocando o MdB no top 5 dos museus nacionais para crianças e no 

top 5 de programas de fim-de-semana para famílias; 

e) Além das parcerias anteriormente existentes, o MdB teve o 

apadrinhamento das empresas GRESTEL e VODAFONE; 

f) O saldo do exercício de 2016 foi de -1.724,64€. 

3. Para 2017, o MdB propõe-se dar continuidade ao processo de crescimento. 

4. Prevê-se um aumento da despesa de 74.179,88€ para 85.710,22€, em 

consequência, fundamentalmente do acréscimo da despesa com os recursos 

humanos. 

5. Em termos de atividades, prevê-se a valorização cultural, a dinamização de 

workshops e ateliers; o Museu “Fora de Portas” para feiras exposições, 

municípios, escolas e parques; participação em conferências e palestras; 

publicação de artigos; entrevistas; e, atração de públicos nacional e 

internacional. 

6. Como entidades parceiras indica Câmaras (realização de eventos), empresas 

privadas (apadrinhamento), escolas e instituições universitárias (protocolos e 

iniciativas de índole académica e científica). 

7. O MdB não refere qualquer valor relativamente ao subsídio pretendido para 

2017. Apenas se pode aferir da análise da documentação que o subsídio 
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atribuído pela Câmara Municipal de Vagos, em 2016, manifestou-se importante 

no bom e regular funcionamento do MdB e na recuperação financeira do 

mesmo. 

Face o exposto, e encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 7.º, do Regulamento de Atribuição de Subsídios às 

associações culturais, socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, 

definir o valor do subsídio a atribuir ao MdB-Museu do Brincar, assim como o respetivo 

plano de pagamentos. 

Dever-se-á, previamente, proceder à respetiva cabimentação orçamental e 

compromisso.“; 

 Informação de Compromisso n.º 2015, no valor de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros); 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2017: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros); ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.2 GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS -------- 

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

 Proposta da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, que a seguir se transcreve: ------------- 

“É entendimento da DGAV que a implementação das medidas dispostas na Lei 

n.º 27/2016 não se pode basear apenas na construção ou alargamento de estruturas para 

alojamento de animais recolhidos/entregues, sendo preciso garantir a transferência 

destes animais para outros detentores (individuais ou coletivos) sob pena de em mais ou 

menos tempo, em função do espaço e do número de animais entrados, se esgotar a 

capacidade de alojamento e dos cuidados a administrar (alimento, abeberamento, 

cuidados de saúde) com prejuízo tanto para o bem estar físico e comportamental, como 

com a inibição de resposta aos pedidos dos munícipes, de entidades policiais ou outras 

para recolha de mais animais.  

Considerando: 

- Que a captura e a recolha de animais errantes, bem como a de animais agressores, 

acidentados ou objeto de intervenção compulsiva compete às câmaras municipais 

(competência definida nos seguintes diplomas legais: Número 1 do Artigo 8.º do Decreto-

Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro (Programa Nacional de Luta e Vigilância 

Epidemiológica da Raiva Animal e outras zoonoses); Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 



 
 

Ata n.º 12/2017, de 18 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

260/2012, de 12 de dezembro (aplicação em Portugal da Convenção Europeia para a 

Proteção dos Animais de Companhia); Artigo 14.º da Lei 46/2013, de 4 de julho (animais 

perigosos e potencialmente perigosos); Artigo 16.º da Portaria n.º 264/2013, de 16 de 

agosto (normas técnicas de execução regulamentar do Programa Nacional de Luta e 

Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e outras zoonoses); 

- Que com as associações de proteção, juridicamente constituídas, podem conseguir-se 

excelentes parcerias complementando com campanhas de adoção, campanhas de 

educação e sensibilização das populações para o não abandono e detenção responsável, 

o trabalho de recolha, manutenção dos animais nos prazos previstos na Lei e destino a 

dar-lhes, executados pelas câmaras municipais; 

- Será benéfico para o Município de Vagos o estabelecimento de parcerias com 

associações de proteção animal para conseguir implementar mais facilmente o definido 

na Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto e na Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, relativo a 

esterilização de animais, programas CED, cedência de animais e proibição de abate ou 

occisão de animais por motivos de sobrepopulação;  

- Que para que as associações possam vir a receber animais doados pelas Câmaras 

Municipais é obrigatório que disponham de alojamentos licenciados pela DGAV; 

- Qua a Gaticão é a única associação de proteção animal no Concelho de Vagos. 

 Propõe-se: 

- A aprovação de uma comparticipação extraordinária à Gaticão, no valor de 30.168,00€ 

com o objetivo da licenciamento do centro de hospedagem sem fins lucrativos de animais 

existente nas instalações da antiga ETAR na Gafanha da Boa Hora. 

 No seguimento deste licenciamento, o protocolo existente entre o Município de 

Vagos e a Gaticão poderia ser revisto sendo possível a colaboração da Gaticão com o 

Município de Vagos para: 

- Receber animais recolhidos pelo Município de Vagos, após o período de alojamento 

definido por Lei; 

- Retirada de animais acidentados/feridos que necessitem de cuidados veterinários 

urgentes/especializados; 

- Colaboração com o Município na organização e desenvolvimento de campanhas de 

adoção de animais abandonados; 

- Colaboração com o Município na organização e desenvolvimento de ações de 

sensibilização da população para o respeito e a proteção dos animais, não abandono, 
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para a detenção responsável de animais de companhia, para os benefícios da 

esterilização de animais não destinados à criação; 

- Colaboração com o Município na organização e desenvolvimentos de campanhas de 

esterilização de cães e gatos de munícipes com dificuldades económicas comprovadas, 

bem como na implementação do programa de Captura, Esterilização e Devolução (CED) 

de gatos no Município de Vagos cumprindo o disposto no artigo 9.º da Portaria n.º 

146/2017, de 26 de abril; 

- Auxílio no processo de cedência de animais de detentores que queiram pôr fim à 

detenção de animal de companhia conforme o estipulado no n.º 5 do artigo 10.º da 

Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril.”; --------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2019, no valor de 30.168,00 € (trinta mil cento e sessenta 

e oito euros); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme proposta supra, o subsídio no valor de 

30.168,00 € (trinta mil cento e sessenta e oito euros); --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 4.1 MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS – FESTA DE ANIVERSÁRIO ------- 

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

 Requerimento do Motoclube Matolas Terras de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 08 de maio de 2017, solicitando “autorização para a realização 

da festa do seu aniversário a realizar na sua sede no próximo dia 20/05/2017 das 13h00 

às 24h00 assim como a isenção de todas as taxas”; -------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 35,00 € (trinta e cinco euros); ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de maio de 2017: “À Reunião 

da CM”. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado. ------------------------------------------ 

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

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

 4.2 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 – JANTAR MEDIEVAL  

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

 Requerimento do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 11 de maio de 2017, solicitando “a isenção do pagamento 

da taxa da licença especial de ruído”; ----------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 35,00 € (trinta e cinco euros); ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de maio de 2017: “À Reunião 

da CM”. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado. ------------------------------------------ 

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

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

5 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 

ANEXO I – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS – 2017 E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO – MINUTA DO CONTRATO -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SDJ, da DEDJ, de 15 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando: 

1. Que a prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos, reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 

79.º; 

2. O reconhecimento do relevante valor social do associativismo desportivo e, por força deste 

facto, a necessidade de disponibilização de meios e de formas de apoio que viabilizem o 

trabalho quotidiano dos clubes e associações; 

3. Que este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho a 

esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à melhoria da qualidade das 

práticas desportivas; 
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4. Que o aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima 

de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as 

atividades desportivas; 

5. Que os clubes e as associações desportivas são parceiros sociais de indiscutível interesse 

público, pelo que se justifica beneficiarem de comparticipações financeiras da autarquia ao 

abrigo do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

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

6. Que, de acordo com o disposto no n.º 2 do Art.º 15.º do PMAAD, os valores indexados aos 

critérios para determinação anual do subsídio a atribuir ao abrigo do Subprograma 1 do 

PMAAD deverão ser aprovados em reunião de Câmara no momento da sua atribuição; 

Face ao exposto, propomos que se remetam à reunião ordinária de Câmara Municipal as 

propostas de Anexo 1 – Critérios e Subsídios para o ano de 2017 e de Minuta do Contrato-

Programa de desenvolvimento desportivo, em anexo, para aprovação dos referidos documentos 

e, consequentemente, autorização do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar 

individualmente com cada clube ou associação desportiva o respetivo Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo.”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Proposta de Anexo I, Critérios e Subsídios do Subprograma 1, que a seguir se transcreve:--------- 

“CRITÉRIOS E SUBSÍDIOS DO SUBPROGRAMA 1 

O presente subprograma destina-se à atribuição do apoio ao desenvolvimento da prática 

desportiva regular referente ao ano de 2017, pelo que os valores a atribuir serão calculados com 

base nos dados da época desportiva de 2016/2017, para as modalidades com quadro competitivo 

compreendido entre setembro e julho, ou com base nos dados da época desportiva de 2016, no 

caso das modalidades com quadro competitivo organizado por ano civil.  

1 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

Na análise dos pedidos de apoio serão considerados os seguintes fatores:  

- Equipas: serão contemplados todos os custos inerentes à inscrição dos clubes e/ou das diversas 

equipas (escalões) nas Associações ou Federações;  

- Praticantes: serão contemplados os custos inerentes à inscrição dos atletas, nomeadamente os 

custos com a filiação e os custos com o seguro desportivo, sendo ainda atribuído um valor 

adicional de 15,00€ (quinze euros) euros por atleta, referente ao exame médico 



 
 

Ata n.º 12/2017, de 18 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

obrigatório;  

- Arbitragem: desde que aplicável, serão contemplados os custos com arbitragem; 

- Número de elementos: o conceito de equipa pressupõe a filiação de um número mínimo de 5 

(cinco) elementos do mesmo escalão/género, salvo se, regulamentarmente, tal critério for 

limitado a um número inferior de atletas; 

- Divisão: será considerado nível competitivo mais elevado de entre todas as competições em que 

a equipa participa, sendo apenas contemplada uma competição por escalão/género;  

- Representatividade: mediante a divisão em que cada equipa se encontra a competir, será 

atribuído um valor referente ao critério “representatividade” (ver ponto 2); 

- Recursos humanos: será atribuído um valor referente ao enquadramento técnico e ao 

enquadramento médico (ver ponto 3).  

2 – REPRESENTATIVIDADE  

2.1 | Critérios e valores – escalão sénior  

 

MODALIDAE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol masculino – 2a divisão distrital 3 500,00€ 

Futsal masculino – 1a divisão distrital  6 000,00€ 

Futsal masculino – 2ª divisão distrital 2 500,00€ 

Basquetebol feminino – liga 20 000,00€ 

Atletismo feminino/masculino – 1a divisão nacional 
(1)

 7 000,00€ 

Natação feminino – 4a divisão nacional 2 000,00€ 

BTT – taça regional 1 000,00€ 

BTT – provas abertas 500,00€ 

Desportos motorizados – CN de Baja 500,00€ 

Kempo Chinês – Campeonato Nacional 800,00€ 

Judo 500,00€ 

Karaté 500,00€ 

Bilhar 500,00€ 

Pesca Desportiva – Campeonato Regional 1 000,00€ 

Columbofilia 1 000,00€ 

Alto rendimento 
Estatuto de alta competição 

(2)
 1 000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)
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(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2015/2016, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2016/2017 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2015/2016; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta. 

2.2 | Critérios e valores – escalões de formação e veteranos  

A este nível serão considerados todos os restantes escalões etários, independentemente da sua 

denominação, incluindo aqueles cujos atletas poderão participar em competições do escalão 

sénior da respetiva modalidade.  

 

MODALIDAE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol – campeonato distrital da 1a divisão  500,00€ 

Futebol – campeonato distrital da 2a divisão ou divisão única 200,00€ 

Futsal masculino – campeonato distrital 200,00€ 

Basquetebol – campeonato nacional 
(1)

 200,00€ 

Basquetebol – campeonato distrital 200,00€ 

Voleibol – fase nacional 
(1)

 1 000,00€  

Voleibol – campeonato distrital  200,00€ 

Atletismo masculino/feminino – campeonato nacional 
(1)

 1 000,00€ 

Atletismo masculino/feminino – campeonato distrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Natação – Campeonato interdistrital 200,00€ 

Ténis de mesa – Campeonato distrital 200,00€ 

BTT  200,00€ 

Kempo Chinês - Campeonato Nacional 500,00€ 

Judo  200,00€ 

Karaté 200,00€ 

Alto 

rendimento 

Estatuto de alta competição 
(2)

 1 000,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2015/2016, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 
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2016/2017 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2015/2016; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta; 

(4) Não acumulável com o valor referente ao critério “Campeonato Nacional”, sendo 

considerado apenas o nível competitivo mais elevado alcançado em cada escalão/género.  

3 | Critérios e valores – recursos humanos  

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

Técnico Grau I  100,00€  

Técnico Grau II  200,00€  

Técnico Grau III  300,00€  

Técnico Grau IV  500,00€  

Fisioterapeuta 
(5) 

 200,00€  

Médico 
(5) 

 300,00€  

 

(5) Apenas será contemplado 1 médico e 1 fisioterapeuta por clube, os quais deverão constar na 

lista de recursos humanos emitida pelas respetivas Associações/Federações ou mediante o 

comprovativo da existência de Protocolo ou de Prestação de Serviços por parte dos 

mesmos.”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, que a seguir se transcreve: ------- 

“MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que, 

a) A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 

79.º; 

b) O …………. (indicar a(s) modalidade(s)) é uma modalidade de elevado valor educativo 

e de grande implantação nacional, podendo assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento desportivo do Concelho de Vagos; 

c) Este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho, na 

área da formação, a esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à 

melhoria da qualidade das práticas desportivas; 

d) O aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima 

de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as 

atividades desportivas. 
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Considerando o supra exposto é celebrado o presente Contrato-Programa, que tem como 

principal objetivo o desenvolvimento e fomento da prática desportiva no Concelho de Vagos, ao 

abrigo do disposto nos artigos 6.º e 8.º, conjugado com os artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 

16 de janeiro, que estabelece a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, conjugado com o 

previsto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, e com o regime previsto no Decreto-Lei 

n.º 273/2009, de 1 de outubro, que estabelece o regime jurídico dos contratos de desenvolvimento 

desportivo, entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Vagos, adiante designado por MV, com o N.I.P.C. 506 

912 833, aqui representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério 

Rodrigues Regalado; 

SEGUNDO OUTORGANTE:                                      , adiante designado por                  , com 

o N.I.P.C.              , aqui representado pelo Senhor Presidente da Direcção,       ; 

Assim, e sem prejuízo das competências e finalidades próprias de cada instituição, é celebrado e 

reciprocamente aceite o presente Contrato-Programa, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

(Objeto do Contrato) 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira à execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Segundo Outorgante apresentou a 

este Município, referente ao ano de 2017, na prática de atividades desportivas, recreativas, 

culturais e de convívio social, cujo Plano se anexa a este contrato-programa. 

Cláusula Segunda 

(Responsabilidade Financeira) 

Para a prossecução do Contrato-Programa definido na cláusula anterior, o Município de Vagos 

atribui ao Segundo Outorgante, um apoio financeiro no valor de                € (       euros e     

cêntimos), definido e calculado nos termos do Subprograma 1 – Apoio ao Desenvolvimento da 

Prática Desportiva Regular, do PMAAD, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, 

de ../../….. 

Cláusula Terceira 

(Regime de Comparticipação) 

O pagamento da quantia referida na cláusula anterior será fracionado ou não, consoante o seu 

valor, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Programa Municipal de Apoio ao 

Associativismo Desportivo. 

Cláusula Quarta 

 (Competências e Obrigações) 

1. Compete ao MV acompanhar a total observância pelo destino e execução do apoio 

financeiro definido e calculado nos termos do presente contrato. 

2. Compete ao Segundo Outorgante: 
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a. Utilizar o apoio financeiro definido na cláusula segunda, exclusivamente na realização 

dos fins previstos e consagrados no presente contrato; 

b. Participar nas ações desportivas e recreativas, sob a organização ou com o apoio do 

MV, e colaborar a nível técnico e material nas iniciativas desportivas promovidas por 

este, caso seja solicitado; 

c. Promover o nome do Município de Vagos colocando no diverso material de divulgação 

dos seus eventos o logótipo do MV e colocando no seu recinto de jogos uma faixa com a 

designação “O Município de Vagos apoia o Desporto”; 

d. Promover uma ação desportiva conducente à participação ativa da população local e 

para a qual não deve solicitar o apoio financeiro à autarquia; 

e. Colaborar, no que diz respeito à solicitação de cedência de instalações, em prol da 

cooperação e desenvolvimento desportivo do Concelho; 

f. Participar nas ações de formação promovidas/organizadas pelo MV, caso estas estejam 

enquadradas com a atividade que desenvolvem; 

g.  Cumprir a legislação desportiva em vigor, no que se refere às obrigatoriedades do 

Associativismo Desportivo para com o Instituto Português do Desporto e Juventude e 

respetivas Federações. 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a apresentar ao Primeiro um Relatório Final sobre 

a execução do contrato, até 15 (quinze) dias após a data da sua conclusão. 

4. Caso o Segundo Outorgante não entregue o referido relatório no prazo estipulado no número 

anterior e apresente candidatura ao Apoio ao Desenvolvimento da Prática Desportiva 

Regular no ano seguinte ao do relatório em falta, sofrerá uma penalização 5% sobre o 

montante do subsídio que eventualmente lhe seja atribuído. 

Cláusula Quinta 

 (Controlo e Fiscalização da Execução do Programa) 

1. O controlo e fiscalização do cumprimento do programa são da responsabilidade do MV, 

podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos ou determinar auditorias. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se a organizar a sua contabilidade interna de forma a 

possibilitar a verificação do destino dado aos apoios financeiros do Município, 

designadamente, a sua distribuição pelas diferentes modalidades e a repartição entre os 

escalões seniores e os escalões de formação, se aplicável. 

3. A falta de cumprimento do presente contrato-programa ou a não observância dos seus 

objetivos comprometendo a sua realização, por parte do Segundo Outorgante, implicará a 

imediata suspensão (retenção) e/ou devolução dos valores recebidos relativos ao apoio 

financeiro definido e calculado nos termos da cláusula segunda. 

4. O Segundo Outorgante dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da receção da 

notificação escrita do Primeiro Outorgante para efetuar a referida devolução. 



 
 

Ata n.º 12/2017, de 18 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

17 

5. Sempre que houver necessidade de reposições financeiras parciais ou totais por parte do 

Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante não concederá novas comparticipações 

enquanto não forem devolvidas as verbas devidas. 

Cláusula Sexta 

 (Período de Vigência) 

O presente Contrato-Programa entra em vigor no dia seguinte ao da sua sua assinatura e cessará 

no dia 31 de dezembro de 2017. 

Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 

Tudo o que não ficar expressamente regulado e for omisso no presente Contrato-Programa será 

resolvido de acordo com a legislação em vigor aplicável.  

O Primeiro e Segundo Outorgantes obrigam-se a cumprir na íntegra o presente contrato, 

aceitando-o nos exatos termos constantes das cláusulas expressas, feito e assinado em 

duplicado.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2017: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta constante do Anexo I supra e 

respeitante aos critérios e subsídios do Subprograma 1 do PMAAD. --------------------------------------------- 

Mais deliberou aprovar, igualmente por unanimidade, a minuta do contrato-programa de desenvolvimento 

desportivo supra transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA DA CABINE - CALVÃO – PROC.º E01/2017 

– APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 – ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO -- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 13 de abril de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 18 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Segurança e Saúde”, nas condições expressas na informação da 

Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados.”; --- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de abril de 2017: “Aprovado o presente 

PSS, nas condições impostas pela CSO. Informem-se os interessados. À Reunião de 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 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º 6.2.2-06/2014 – PMP CALÇADAS, 

UNIPESSOAL, LDª – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --- 

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

 Comunicação da empresa PMP Calçadas, Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 06 de março de 2017, solicitando vistoria “para efeito de libertação parcial de 

caução em virtude do 1º ano decorrido desde o auto de receção provisória”; ----------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 26 de abril de 2017; ---------------------- 

  Informação da DPP, de 02 de maio de 2017, propondo “a liberação de 30% do valor da caução”;  

 Parecer do CDPP, de 02 de maio de 2017: “Tendo em conta o informado pelo eng. André Nunes, 

considero que pode ser liberada a caução solicitada”; -------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de maio de 2017: “À Reunião de CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 30% do valor da caução, nos 

termos das informações técnicas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------------ 

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

3 – BENEFICIAÇÃO DA EM 598 – RINES - SANCHEQUIAS – PROCº E07/2017 – ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO -------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 18 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ---- 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento 

para a empreitada “Beneficiação da EM 598 – Rines - Sanchequias”. 

Mais se determina: 
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a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 3.350.000,00 € (três milhões trezentos e cinquenta 

mil euros); 

c) Que o prazo de execução seja de 24 meses; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

- Dr. Nuno Carvalho – Presidente do Júri. 

- Eng. Jorge Almeida (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos). 

- Eng. Ana Vilão – Vogal. 

 Suplentes: 

- Eng. André Nunes. 

- Arq. Pedro Castro. 

 Secretário do Júri. 

- O coordenador Técnico Mário Dinis, sendo substituído nas suas falta e 

impedimentos pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, anexo 

ao D.L. n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ----------------------------------------------- 

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

Os senhores Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz 

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“Achamos que deve ser aberto o procedimento, condicionado ao plano de financiamento da obra. Ficando 

desde já expresso que se não for possível aprovar o plano de financiamento da obra, o procedimento será 

anulado sem direito a quaisquer indemnização aos concorrentes, nos termos da Lei”.  ----------------------- 

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

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

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

1 – EVARISTO ROCHA – PROC.º 58/17 – PARADA DE CIMA – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO 

DO LOBO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 2426 RUSTICO ---------------------- 

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

 Requerimento de Evaristo da Rocha, de 20 de abril de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 2426; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 28 de abril de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 02 de maio de 2017: “À reunião de Câmara”.  

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

sito em Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, concelho de Vagos, artigo 2426, 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. ------------------------- 

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

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

2 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS – PROC.º 35/17 – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGOS 4984, 4985, 1603, 2775, 2520 E 2985 RUSTICOS ------------------ 

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

 Requerimento de Paulo Guilherme Rocha Martins, de 08 de março de 2017, solicitando certidão 

de compropriedade, referente aos artigos 4984, 4985, 1603, 2775, 2520 e 2985; -------------------- 

  Informação do CDPP, de 03 de maio de 2017, concluindo que não se vê inconveniente nas 

compropriedades requeridas; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 04 de maio de 2017: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade dos prédios 

sitos em Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, artigos 4984, 4985, 1603, 2775, 2520 e 2985, 

inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Calvão. --------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3 – FRANÇOIS DE JESUS – PROC.º 60/17 – PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3002 RÚSTICO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de François de Jesus, de 06 de abril de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 3002; ----------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 05 de maio de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 09 de maio de 2017: “À reunião de Câmara”.  

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

sito em Ponte de Vagos, freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, concelho de Vagos, artigo 3002, 

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. ---------------------------- 

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

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

4 – JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA – PROC.º 8/17 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA 

DA BOA HORA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Evangelista de Oliveira, de 24 de abril de 2017, juntando elementos ao 

processo 8/17; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 02 de maio de 2017, concluindo: “considero que a proposta tem 

enquadramento no Plano de Pormenor da Praia da Vagueira”; --------------------------------------- 

  Informação da DGU, de 08 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. O requerente solicita que a câmara municipal prescinda da cedência da área do 

logradouro, nos termos do disposto no n.º 2, do artº 51º, do regulamento do PP da praia 

da Vagueira, compensando o município pela não cedência do espaço em causa; 

Nos termos do artº referido e tendo em consideração a pré-existência de construções 

nesse espaço, não se vê inconveniente na pretensão, no entanto, deverá a câmara 

municipal pronunciar-se. 
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2. Em caso de deliberação favorável, não se verá inconveniente na aprovação do projecto 

de arquitectura, devendo ser efectuadas as compensações referidas no ponto 1 supra. 

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

 Parecer da CDGU, de 08 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação… prestada no seguimento das informações de 3/2/17 e 2/5/17 do 

sr. CDPP. Nos termos destas últimas e face às justificações existentes nas mesmas, com base no 

regulamento do PP, será de submeter a deliberação da CM, quanto a: 

 - Prescindir da cedência das áreas no logradouro, de acordo com o definido no n.º 2 do art. 51º 

do regulamento do plano, compensando o município (item 2 da informação de 2/5/17); 

- Aceitar uma área de cave superior à área de implantação do edifício, conforme nº 4 do art. 29º 

do regulamento (item 4 da informação de 3/2/17): 

 - Aceitar o nº de lugares de estacionamento inferir ao definido no plano, de acordo com o nº 6 

do art. 29º, sujeitando-se ao pagamento de uma compensação nos termos do RMUE (item nº 5 da 

informação de 3/2/17); 

- Aceitar a proposta com um fogo no r/ch, sem aumento do nº de fogos previsto para o edifício, de 

acordo com o nº 2 do art. 23º e tendo em conta o nº 3 do art. 42º (item nº 6 da informação de 

3/2/17). 

Caso seja favorável a decisão, conforme ponto 2 da informação do sr. arq., não se verá 

inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura, nas mencionadas condições. 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de maio de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

 Prescindir da cedência das áreas no logradouro, de acordo com o definido no n.º 2 do art. 51º do 

regulamento do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira (PPPV), compensando o município; --- 

 Aceitar uma área de cave superior à área de implantação do edifício, conforme nº 4 do art. 29º do 

referido regulamento; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Aceitar o nº de lugares de estacionamento inferior ao definido no plano, de acordo com o nº 6 do 

art. 29º, do regulamento do PPPV, sujeitando-se ao pagamento de uma compensação nos termos 

do RMUE; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Aceitar a proposta com um fogo no r/ch, sem aumento do nº de fogos previsto para o edifício, de 

acordo com o nº 2 do art. 23º e tendo em conta o nº 3 do art. 42º, igualmente do regulamento do 

PPPV. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos para colocar algumas questões sobre 

a Rua João MC da Rocha: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nas obras que foram feitas já existe um remendo vermelho, onde o alcatrão não foi apertado como 

deveria ser; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Saber quem colocou os sinais a indicar passadeira, peões e ciclovia. Porque as placas estão muito 

baixas e qualquer pessoa que esteja mais distraída bate contra as placas. --------------------------------- 

Pergunta ainda quando mandamos a AdRA às couves? ----------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara informou que irá dar nota da situação dos sinais e 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 onze horas e trinta 

e seis minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


