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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 24/2016, de 03 de novembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia três de novembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e três minutos, no edifício 

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

presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado e com a presença dos 

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, 

Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao abrigo das competências 

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião das senhoras 

Vereadoras, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e  dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e 

Cruz, por motivos profissionais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Vereador, eng.ª João Manuel da Cruz Domingues para perguntar se os projetos para as 

obras de saneamento em Soza e Salgueiro contemplam águas pluviais? ------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara respondeu que não. O POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade 

e Eficiência no Uso de Recursos), infelizmente não financia as águas pluviais no ciclo urbano da água. ---- 

Assim os projetos da AdRA não contemplam águas pluviais. Nós podemos eventualmente, e será o que 

vamos fazer, resolver alguns dos problemas de águas pluviais. ---------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 19, 20 e 21, de 15 e 23 de setembro e 06 de outubro de 2016, 

respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente distribuído por todos os membros 

da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada tal como previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, 

de 21 de novembro de 1963. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, não votou a proposta da ata n.º 20/2016, de 23 de 

setembro, pois não esteve presente na reunião. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 02 de novembro de 2016, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 110.570,52 € (cento e dez mil, quinhentos e setenta euros e cinquenta e dois 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 17 a 21 de outubro; ------------------------ 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 17 a 22 de outubro; --------------------------- 

ambos de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

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

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2016 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS ----------------------------------------------------------- 

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

 Informações do SD, da DEDJ, de 30 de setembro e 27 de outubro, ambas de 2016; ------ 

 Informação de Compromisso n.º 4996, no valor de 17.974,75 € (dezassete mil, 

novecentos e setenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 

17.974,75 € (dezassete mil, novecentos e setenta e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos), para exercícios futuros; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 28 de outubro de 2016: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme informações técnicas, o subsídio no 

valor de 35.949,50 € (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos). -------- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a sua participação. --------------------------------------------------------- 

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

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

4.1 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL DE VAGOS PELAS UTENTES DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

TEMPORÁRIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, de 25 de outubro de 2016, 

solicitando que a Câmara Municipal “se digne manter a isenção das respetivas taxas”;  

 Informação do SD, da DEDJ, de 28 de outubro de 2016, concluindo: “Face ao exposto, 

propomos que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de isentar o pagamento 

da taxa de utilização por parte da SCMV referente às aulas de natação das alunas do 

CAT, durante a presente época desportiva, num valor anual previsto de 1.466,10 € (mil, 

quatrocentos e sessenta e seis euros e dez cêntimos) ”; ---------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 28 de outubro de 2016: “À Reunião de 

C.M.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxa de utilização por parte da 

SCMV referente às aulas de natação das alunas do CAT. ----------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, entrou na sala de reuniões, reassumindo as 

suas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5 – ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E A ASSOCIAÇÃO 

BETEL – PONTE DE VAGOS – COLOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS AFETOS AOS 

SERVIÇOS DE APOIO À FAMILIA DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE ANGEÃO, NO ANO 

LETIVO 2016/2017 – ADENDA ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Adenda ao Acordo de Colaboração, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 

“Cláusula 1.ª 

(Alteração da Cláusula 3.ª do Acordo de Colaboração) 

Onde se lê: 

«O Primeiro Outorgante obriga-se compensar o Segundo Outorgante, pela colocação dos 

recursos humanos referidos na Cláusula Segunda, através do pagamento de €12.425,27 (doze mil, 

quatrocentos e vinte e cinco euros e vinte e sete cêntimos).» 

Deve passar a ler-se: 

«O Primeiro Outorgante obriga-se a compensar o Segundo Outorgante, pela colocação dos 

recursos humanos referidos na Cláusula 2.ª, através do pagamento de €13.147,97 (treze mil, cento 

e quarenta e sete euros e noventa e sete cêntimos).» 

A presente Adenda fará parte integrante do Acordo de Colaboração vigorando pelo prazo 

definido para aquele. 

Vagos, --- de ---------- de 2016”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 19 de outubro de 2016: “ À Reunião de C.M”. ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

Deve o Serviço de Cultura, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------- 

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

7 – CARTA DE PRINCIPIOS E NORMAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 ------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

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

8 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO ÂMBITO DA CPCJ, NA 

MODALIDADE DE AVENÇA --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2016, deliberou, por maioria, com 1 (um) voto contra, do senhor Vereador, eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para 

a “aquisição de prestação de serviços de Psicologia no Âmbito da CPCJ, na modalidade de  avença”. --- 

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

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

9 – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2017 ------------------ 

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

 Informação/Análise de propostas do CDF, de 28 de outubro de 2016; --------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de outubro de 2016: “ À Reunião de C.M.”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues aprovar a contratação do empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos, S.A., 

nas condições apresentadas e que constam da informação/análise de propostas do CDF e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgar o contrato respetivo. -------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PROPOSTA DE NORMAS 

INTERNAS E PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO ------------------------ 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 28 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“Considerando: 

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

durante as interrupções letivas; 

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

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

lacuna referida no ponto anterior; 

3. O sucesso alcançado com a atividade Vagos em Ação Júnior – verão 2016; 

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

Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente rentabilizados, permitem 

a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam ocupar de forma ativa e saudável 

as crianças e os jovens nas pausas letivas; 

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

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

quais a saúde, a educação, os tempos livres e o desporto; 

6. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

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

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

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

7. Que o exercício da atividade de organização de campos de férias depende da emissão de 

número de registo, a conceder pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e que, 

para que tal aconteça, deverá a autarquia submeter um pedido nesse sentido, contendo, entre 

outros elementos, as Normas Internas do programa e o Projeto Pedagógico e de Animação. 

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

propostas de Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior e do respetivo 

Projeto Pedagógico e de Animação, apensos à presente informação, documentos que nortearão a 

realização do referido programa municipal”; -------------------------------------------------------------- 

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior e Projeto Pedagógico e de 

Animação, os quais se dão aqui como inteiramente reproduzidos e ficam a fazer parte integrante 

da presente ata; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 28 de outubro de 2016: “ À Reunião de C.M.”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas do Programa 

Municipal Vagos em Ação Júnior e do Projeto Pedagógico e de Animação. ------------------------------------ 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 3/13 – PONTE DE VAGOS – 

LOTEAMENTO – REVOGAÇÃO DE ATO ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Marco Manuel Morais Lancha, de 06 de julho de 2016, solicitando a anulação 

do processo de loteamento n. 3/13; -------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 28 de outubro de 2016; ----------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar as deliberações, sobre este mesmo assunto, 

tomadas nas reuniões números 16/13, de 02 de julho e 21/13, de 17 de setembro. ------------------------------ 

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

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

Quando eram 10h30m, ausentou-se definitivamente da reunião o senhor Presidente da Câmara. ------------ 

A reunião passou a ser presidida pelo senhor Vice Presidente da Câmara. --------------------------------------- 

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

2 – ADERITO OLIVEIRA – PROC.º 82/15 – CALVÃO – CONSTRUÇÃO DE MORADIA E 

MUROS DE VEDAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Adérito Oliveira, de 22 de agosto de 2016, juntando elementos ao processo de 

licenciamento 82/15; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação técnica da DGU, de 13 de setembro de 2016, concluindo: “deverá a Câmara 

Municipal pronunciar-se sobre a aceitação ou não da justificação nos termos do n.º 3 do artigo 5 

do RMUE”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDGU, de 12 de outubro de 2016, concordando com a informação técnica; ------------ 

 Parecer do CDPP, de 12 de outubro de 2016; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de outubro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação requerida e aprovar o projeto de 

arquitetura, com as condicionantes da conclusão do parecer técnico. --------------------------------------------- 

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

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

3 – ARMANDO VIANA, LDA – PROC.º 3/07 – CARREGOSA – OUCA – OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------ 

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

 Requerimento de Armando Viana, Ldª, de 03 de outubro de 2016, solicitando a receção definitiva 

das obras de urbanização e libertação da caução existente; ---------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria, de 30 de setembro de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 25 de outubro de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Remete-se o auto de vistoria para efeitos da receção definitiva das obras de urbanização do 

loteamento, devendo ser submetido a deliberação da Exmª CM, para homologação e libertação 

da caução”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de outubro de 2016: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria e autorizar a libertação da 

caução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – ADERITO FERREIRA JULIÃO – PROC.º 55/16 – PARADA DE CIMA – LEGALIZAÇÃO --- 

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

 Requerimento de Adérito Ferreira Julião, de 14 de outubro de 2016, juntando elementos ao 

processo 55/16; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 25 de outubro de 2016; ---------------------------------------------------------- 
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 Parecer da CDGU, de 27 de outubro de 2016; ------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal, considerando: -----------------------------------------------------------------------------------  

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 25 de outubro de 2016; 

o Que da apreciação da pretensão se conclui que não é necessária a realização de obras de correção 

ou adaptação; 

o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições para 

ser deferido (n.º 2, do artigo 34.º do RMUE), estando preenchidos os requisitos que permitem a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras e a utilização 

do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do n.º 4, do 

artigo 36.º do RMUE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do 

referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

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

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

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


