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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2017, de 01 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

No dia um de junho de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e um minutos, no edifício da 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, 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, 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente, por razões profissionais, 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. ------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

 Informou que, em virtude de o dia 15 de junho 2017 ser feriado, a próxima reunião de Câmara 

Municipal será antecipada para o dia 14 de junho de 2017, à hora habitual; -------------------------- 

 Requalificação do Palacete Visconde Valdemouro – Fez uma apresentação do estudo prévio sobre 

a recuperação e ampliação do palacete. Explicou o programa da recuperação e da ampliação do 

edifício. Informou ainda que tem trabalhado com a CCDR e já está assegurado um financiamento 

na ordem dos 1,6 a 1,7 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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A senhora Vereadora Dulcínia Sereno apresentou o Programa das Festas de Vagos 2017 e convidou todos 

os senhores Vereadores para participarem. ----------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 - PROTOCOLOS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO (ARS-C) – 

MUNICÍPIO DE VAGOS (MV) – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------- 

2.1. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - CEDÊNCIA DE IMÓVEL ONDE 

FUNCIONAVA O ANTIGO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS -------------------------------------------- 

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Protocolo de Cooperação, outorgado entre a ARS-C e o MV, para cedência do imóvel onde 

funcionava o antigo Centro de Saúde de Vagos, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido 

e fica a fazer parte integrante da presente ata. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do protocolo. --------------------------- 

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

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

2.2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA 

EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS -------------------------------------------------------------- 

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Protocolo de Colaboração, outorgado entre a ARS-C e o MV, para as obras de remodelação da 

extensão de saúde de Ponte de Vagos, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do protocolo. --------------------------

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

3 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2017 ------ 

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

 1ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2017, a qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata.------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 1ª 

revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos de 2017. --------------------------------------------- 

Deve a DF 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 31 de maio de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 288.865,75 € (duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e setenta e cinco 

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 15 a 26 de maio; --------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 14 a 27 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. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE - III RESISTÊNCIA NOTURNA DE VAGOS ------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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 Informação do SD, da DEDJ, de 26 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2 - Que a Associação Desportiva e Cultural Sosense, doravante designada por ADCS, é 

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

física, contribuindo para o desenvolvimento e a promoção do concelho; 

3 - Que o evento a realizar pela ADCS no dia 8 de julho, em colaboração com a 

Associação de Ciclismo Trepanelas, “III Resistência Nocturna de Vagos”, é de caráter 

pontual e que cumpriu o estipulado pelo nº 2 do artigo 18º do PMAAD; 

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

projetos pontuais;  

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

de referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal. 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à 

ADCS o seguinte apoio: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

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

 

Nome da 

Associação 

Apoio logístico/técnico 

Apoio 

financeiro 

ADCS 

Cedência e transporte dos seguintes materiais: 

                 - 30 baias de segurança 

                 - 1 palco 

                 - 12 rolos de fita do Município de Vagos 

                 - 2 pórticos 

                 - 3 wc’s portáteis: 2 masculinos e 1 feminino. 

Apoio técnico de um eletricista na preparação e na 

realização do evento. 

Disponibilização de segurança para a noite do evento. 

6.500,00€ 
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 Informação de Compromisso n.º 2156, no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); ---- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de maio de 2017: “À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e 

quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – RIA RACE – PRAIA DA 

VAGUEIRA 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 26 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando: 

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

PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que a Always Young – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa, doravante designada 

por AYADCR, é uma entidade com sede no concelho de Vagos que promove o desporto e 

a atividade física, contribuindo para o desenvolvimento e a promoção do concelho; 

3. Que o evento a realizar pela AYADCR nos dias 17 e 18 de junho, “Ria Race – Praia da 

Vagueira 2017”, que engloba ainda a atividade “Ser Saudável Ser Young”, é de caráter 

pontual e que, apesar de não ter sido cumprido o estipulado pelo nº 2 do artigo 18º do 

PMAAD, tal não comprometeu o apoio a atribuir com vista à organização da atividade; 

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

pontuais; 

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

referência na dotação prevista no Plano/Orçamento Municipal. 

Face ao exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir à AYADCR o 

seguinte apoio: 
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O pagamento destes valores fica condicionado à apresentação de todos os documentos necessários 

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

 Informação de Compromisso n.º 2155, no valor de 3.000,00 € (três mil euros) --------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de maio de 2017: “À Reunião da C.M.”. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil euros).  

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

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

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

 4.1. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS ----------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas de Santo António de Vagos, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 18 de maio de 2017, solicitando a interrupção de trânsito nos 

dias 10 a 13 de junho; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 22 de maio de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 6,00 € (seis euros); ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de maio de 2017, que a seguir 

se transcreve: “À reunião de Câmara”. -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção de taxas. -------------------------------- 

Nome da 

Associação 
Apoio logístico/técnico 

Apoio 

financeiro 

AYADCR 

1. Cedência e transporte dos seguintes materiais:  

- 2 pórticos 

- 80 baias de segurança 

- 8 tendas 

- 1 palco 

- 1 pódio 

- 100 cones de 30 cm 

- 4 rolos de fita do Município de Vagos 

- sistema de som 

- 10 mesas plásticas 

- 20 cadeiras. 
2. Carrinha de apoio para recolha dos materiais ao longo 

do percurso, após o final da competição. 

3. disponibilização de pontos de luz na zona das tendas. 

3.000,00€ 
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Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

4.2. COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENSÃO – COVÃO DO LOBO - FESTAS EM HONRA 

DE SÃO SALVADOR 2017 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Ascensão de Covão do Lobo com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 19 de maio de 2017, solicitando a isenção do pagamento 

das taxas para a realização dos festejos; -------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 23 de maio de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (UAJ) = 101,85 € (cento e um euros e oitenta e cinco cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de maio de 2017, que a seguir 

se transcreve: “Deferido conforme informação. À reunião da CM para ratificar”. ----------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara 

Caladé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.3. EXPOFACIC – COLOCAÇÃO DE OUTDOOR – ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------- 

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

 Ofício da Câmara Municipal de Cantanhede, n.º 4306, de 24 de abril de 2017, solicitando 

autorização para colocação de dois outdoors (8x3m) e isenção do pagamento de taxas; -- 

 Informação do GMA, de 23 de maio de 2017, sobre o valor das taxas, = 7.087,40 € (sete 

mil e oitenta e sete euros e quarenta cêntimos); ------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2017, que a seguir 

se transcreve: “Deferida a ocupação de espaço público nas localizações indicadas na 

informação À reunião da CM quanto à isenção de taxas”. ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento de taxas. --------------- 

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

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

segue não contou com a participação do senhor Vereador. --------------------------------------------------------- 

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

5 – AQUISIÇÃO DE LIVROS “AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA” ------------------------------------ 

Presente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, de 05 de maio de 2017, propondo a 

aquisição de 250 livros, ao preço de 10€ (dez euros) cada; ---------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2185, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 16 de maio de 2017: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir 250 livros da obra “As 14 obras de misericórdia” 

pelo valor de 10 € (dez euros) / unidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Domingues entrou na sala de reuniões reassumindo as suas funções -------- 

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

6 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – QUIOSQUE E BANCA – “REGINA – FRUTAS E 

LEGUMES” E “QUIOSQUE POMAR DA PRAÇA – RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Fernando Andrade Cruz, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de maio de 2017, solicitando a renovação da licença de ocupação de espaço 

público; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do GMA, de 16 de maio de 2017, concluindo que o requerimento está em condições 

de ser deferido; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de maio de 2017: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de Ocupação do Espaço 

Público para os Quiosques “Pomar da Praça” e “Regina – Frutas e Legumes”. --------------------------------- 

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

7 - SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ÓRGANICAS 2016 – RATIFICAÇÃO ----------- 

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

 Informação da SRH (Secção de Recursos Humanos), de 25 de maio de 2017, que a seguir se 

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

“Informo que foram entregues na Secção de Recursos Humanos os relatórios de avaliação de 

desempenho, no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2016, das seguintes unidades 

orgânicas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Departamento de Gestão de Recursos Humanos e Fiscalização Municipal 

(DGRHeFM); 

- Divisão de Gestão Urbanística (DGU); 

- Divisão de Planeamento e Projetos (DPP); 

- Divisão de Gestão de Infraestruturas (DGI); 

- Divisão Financeira (DF); 

- Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ). 

Junto, em anexo, os referidos documentos. 

Informo, ainda, que não foi entregue a avaliação da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ). 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, compete 

à câmara municipal “ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do 

órgão executivo de que dependam”;------------------------------------------------------------------------- 

 Relatórios das avaliações do DGRHeFM (Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

Fiscalização Municipal), DGU (Divisão de Gestão Urbanística), DPP (Divisão de Planeamento e 

Projetos), DGI (Divisão de Gestão de Infraestruturas), DF (Divisão Financeira) e DEDJ (Divisão 

de Educação, Desporto e Juventude), no âmbito do SIADAP 1, relativas ao ano de 2016; --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 29 de maio de 2017: “À Reunião da C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas 

pelo membro do órgão executivo de que dependem. ---------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8 – PROPOSTA DE CONTRATO DE COMODATO - COOPERATIVA RÁDIO EMISSOR SANTO 

ANTÓNIO DE VAGOS –- CEDÊNCIA DE ESPAÇO ---------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Cooperativa Rádio Emissor Santo António de Vagos, de 11 de maio de 2017, 

solicitando cedência de espaço na Casa Gandaresa em Corgo de Seixo de Baixo; ------------------- 

 Informação do GAP, de 19 de maio de 2017; -------------------------------------------------------------- 

 Proposta de Minuta de Contrato de Comodato, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e 

fica a fazer parte integrante da presente ata; --------------------------------------------------------------- 

 Ofício nº SAI-ERC/2017/1304 da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, de 9 de 

janeiro de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 25 de maio de 2017: “À Reunião de CM”.---------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da referida proposta de contrato de 

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

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

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

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

INTERNAS E DE CRONOGRAMA DO VAGOS EM AÇÃO JUNIOR – VERÃO 2017 -------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 26 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando: 

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

jovens durante as interrupções letivas; 

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

nas instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem 

suprimir a lacuna referida no ponto anterior; 
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3 - Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem 

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

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

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

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

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

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

5 - Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 

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

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

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

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

na reunião de Câmara Municipal de 2 de março de 2017; 

 7 -Que o Município de Vagos se encontra habilitado para a organização de campos de 

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

8 - Que o cronograma agora apresentado abrange apenas 2 dos 4 momentos que 

compõem o presente campo de férias, mas que tal não impede os participantes de se 

inscreverem na totalidade dos momentos e de usufruírem dos diferentes planos de 

pagamento previstos aquando da aprovação em reunião da Câmara Municipal do 

cronograma para os restantes 2 momentos; 

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

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

 Normas Internas – Vagos em Ação Júnior - Verão 2017; ----------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, de 29 de maio de 2017: “À Reunião da Câmara”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o programa municipal “Vagos em Ação Júnior 

– Verão 2017 “, as normas internas e o cronograma. ---------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 - PISTA CICLAVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------- 

1.1. VALIDAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO - PROC.º 

E03/2017 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Plano de Sinalização Temporária; ---------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 08 de maio de 2017, para efeitos de aprovação; 

 Parecer do CDPP, de 08 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Sinalização Temporário”, nas condições referidas pela 

Coordenação de Segurança de Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de maio de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado conforme e nos termos da informação. Informem-se os interessados. À 

Reunião da CM para ratificar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 - PISTA CICLAVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------- 

1.2. VALIDAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PROC.º E03/2017 - RATIFICAÇÃO ---------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 11 de maio de 2017, para efeitos de aprovação; 

 Parecer do CDPP, de 11 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“Dado que foram entregues e atualizados alguns elementos do P.S.S. da empreitada “Pista Clicável 

da Praia da Vagueira” e de acordo com a informação da coordenação de segurança de obra, 

considero ser de aprovar estes elementos. -------------------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de maio de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado conforme e nos termos da informação. Informem-se os interessados. À 

Reunião da CM para ratificar”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

2 - REABILITAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA ENTRADA 

NASCENTE DA VILA DE VAGOS - VALIDAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PROC.º E02/2017 - 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 09 de maio de 2017, para efeitos de aprovação; 

 Parecer do CDPP, de 09 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“De aprovar nas condições referidas pela Coordenação de Segurança de Obra. Deverá ser dado 

conhecimento aos interessados.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de maio de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado conforme e nos termos da informação. Informem-se os interessados. À 

Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – PEDRO MANUEL FRADE GRAÇA - PROCESSO N.º 28/12 – RUA DAS ESCOLAS – CANTO 

DE CALVÃO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL - OBRA INACABADA -------- 

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

 Requerimento de Pedro Manuel Frade Graça a requerer licença especial para obras 

inacabadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação da DGU, de 18 de maio de 2017, concluindo “não se vê inconveniente em 

conceder a Licença Especial para Acabamentos requerida”; ------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 21 de maio de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo … com a informação … prestada pelo sr. arq.Manuel. Será de submeter a 

deliberação da CM, conforme ponto 2 da referida informação, sobre o reconhecimento na 

conclusão da obra, face ao art.40º do RMUE. À consideração superior.” ------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 22 de maio de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da obra, em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 40º do RMUE. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

2. MARIA REGINA FERNANDES - PROCESSO N.º 77/16 – RUA DAS BAIXAS – CHOCA DO 

MAR – CALVÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO – AFASTAMENTOS ------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Regina Fernandes, de 19 de abril de 2017, requerendo a junção de 

peças desenhadas e escritas; ----------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DGU, de 17 de maio de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 17 de maio de 2017 que a seguir se transcreve: “ Concordo com a 

informação prestada pelo sr. arq. Rogério. Se superiormente entender, dever-se-á proceder 

conforme exposto no ponto VI da conclusão, remetendo o processo para deliberação da CM, 

nos termos do nº 3 do artigo 5º do RMUE, para decidir quanto à aceitação ou não da 

justificação apresentada (item4.3.1) para a proposta implantação da construção. Será ainda 

de proceder de acordo com o item 6.2 ou 6.3, consoante a decisão que vier a ser tomada. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de maio de 2017:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação e os afastamentos propostos. -----  

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

3 – MARIO SANTOS CARVALHO PIRES - PROCESSO N.º 69/16 – RUA DOS LAGOS – 

SALGUEIRO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTURA DE MURO --------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mário Santos Carvalho Pires, de 25 de abril de 2017, requerendo a alteração 

aos projetos de arquitetura e estabilidade para a construção de muro;-----------------------------  

  Informação da DGU, de 17 de maio de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 17 de maio de 2017 que a seguir se transcreve: “ Concordo com a 

informação prestada pelo sr. arq. Manuel. Conforme referido no ponto 3, nos termos do nº 4 

do artigo13º do RMUE, a CM poderá aceitar a altura proposta, por razões de segurança. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de maio de 2017:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e por razões de segurança, aceitar a altura proposta para 

o muro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – HERMINIO JESUS ANDRÉ - PROCESSO N.º 272/88 – GAFANHA DA VAGUEIRA – 

LEGALIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Herminio de Jesus André, de 20 de março de 2017; --------------------------------- 

 Informação da DGU, de 29 de maio de 2017, concluindo: “…deverá o processo ser remetido à 

Câmara Municipal para a deliberação das obras a legalizar…” -------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 29 de maio de 2017, qua a seguir se transcreve: “Concordo. (…) as obras a 

legalizar deverão ser submetidas a deliberação da Exmª CM, nos termos do disposto nos artigos 

34º a 36º do RJUE. À consideração superior.” ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, legalizar os anexos existentes. ----------------------------- 

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

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

5 - FABRICA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA SANTO ANTONIO – PROCESSO Nº 67/17 

– CERTIDÃO - ISENÇÃO DE TAXAS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo António, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 17 de maio de 2017, solicitando certidão e a isenção do 

pagamento das taxas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 25 de maio de 2017; ---------------------------------------------------------------- 

 Valor total das taxas (DGU)  = 12,05€ (doze euros e cinco cêntimos); -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 26 de maio de 2017, que a seguir se 

transcreve: “ Certifique-se conforme informação. À Reunião da Câmara Municipal quanto à 

isenção solicitada”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção das taxas. ------------------------------- 

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas. ----------------------

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


