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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 16/2017, de 13 de julho 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia treze de julho de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta e três minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, 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, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, 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 

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

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

que foram delegadas, na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora Vereadora, 

Maria Dulcínia Martins Sereno, por motivo de férias. ------------------------------------------------------------ 

Esteve ausente o senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, que se fez substituir pela 

senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira. ------------------------------------------------------- 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

1 – SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS ----------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de junho de 2017, solicitando: “apoio financeiro para a realização das 

atividades anuais deste Grupo.”; ---------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação da UAJ, de 03 de julho de 2017, concluindo: ------------------------------------------------ 

“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 Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, assim como o 

respetivo plano de pagamentos.”; ----------------------------------------------------------------- 

 Proposta da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 07 de julho de 2017, que a seguir se 

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

“Considerando o pedido de apoio financeiro apresentado pelo Grupo Folclórico de 

Santo António de Vagos, para o corrente ano; 

Considerando a informação técnica da UAJ, que recaiu sobre o pedido; 

Proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 

a) Um subsídio do montante de €3.750,00, destinado às atividades regulares, 

constantes do Plano de Atividades do referido Grupo; 

b) Um subsídio extraordinário, do montante de €7.500,00, destinado 

especificamente ao Festival do Moliceiro.”; ------------------------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 2496, no valor de 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta 

euros) – Atividades regulares constantes do Plano de Atividades; -------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2497, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) – 

Festival do Moliceiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes subsídios, no valor de: -------------- 

a) 3.750,00 € (três mil, setecentos e cinquenta euros) – Atividades regulares constantes do Plano 

de Atividades; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) – Festival do Moliceiro. --------------------------------- 

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

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

2 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 ASSOCIAÇÃO MORADORES DE MESAS – FESTA DO POVO – RATIFICAÇÃO --- 

Presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento da Associação Moradores de Mesas, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 30 de junho de 2017, solicitando a isenção do pagamento de taxa devida 

pela emissão de licença especial de ruído, para a realização da Festa do Povo, nos dias 8 

e 9 de julho de 2017; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 60,95 € (sessenta euros e noventa e cinco cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 05 de julho de 2017: -------------- 

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

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

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

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

2 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 COMISSÃO DE FESTAS DA GAFANHA DA BOA HORA – RATIFICAÇÃO ---------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Gafanha da Boa Hora, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 22 de junho de 2017, solicitando a interrupção do trânsito 

para realização de procissão no dia 13 de agosto de 2017, no lugar de Gafanha da Boa 

Hora; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 1,50 € (um euros e cinquenta cêntimos); --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 06 de julho de 2017: ---------------- 

“Aprovada a isenção. À Reunião de Câmara para ratificação”. ----------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

(DL N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL – SILVÉRIO COSTA E MARIA ODETA SANTOS MARTINS ------------ 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento de Silvério Costa e Maria Odeta Santos Martins, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 03 de julho de 2017; --------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP de 07 de julho de 2017; -------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, das senhoras Vereadoras, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, e uma vez que a 

atividade pode ser enquadrada no Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, 

remeter o pedido de reconhecimento de interesse público municipal à Assembleia Municipal. --------------- 

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

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

Ausentou-se da sala de reuniões a senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, por 

incompatibilidades profissionais, pelo que a deliberação que segue não contou com a participação da 

senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2 – REGIME EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 

(DL N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL – JOSÉ DA CRUZ SARABANDO – MÓVEIS ARRAIS ---------------------- 

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

 Requerimento de José da Cruz Sarabando de Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 03 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP de 07 de julho de 2017; -------------------------------------------------------------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, das senhoras Vereadoras, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, e uma vez que a 

atividade pode ser enquadrada no Regime Extraordinário de Regularização de Atividades Económicas, 

remeter o pedido de reconhecimento de interesse público municipal à Assembleia Municipal. --------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
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A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz entrou na sala de reuniões, reassumindo 

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

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

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. ----------- 

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

 


