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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2017, de 20 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia vinte 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 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, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para perguntar ao 

senhor Presidente, “atendendo a que o senhor andou quatro anos sem fazer nada”, porque 

só agora é que anda a ser colocada uma tinta preta em algumas estradas. A pergunta não é 

tanto como é que está a ser executado mas se tem dinheiro para pagar a conta até setembro? 

Tem honrado o pagamento de todas as faturas dentro do prazo que a lei lhe concede para o 

fazer? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara referindo que a preocupação da senhora Vereadora já foi 

colocada na última Assembleia Municipal pelo CDS.--------------------------------------------- 

Refere que a divida continua a baixar e o prazo médio de pagamento, de acordo com a última 

ficha trimestral da DGAL, é de 34 dias. Quanto à questão de não fazer obras, é uma perceção 

que a senhora Vereadora tem e não vai ser o Presidente a desmistificá-la. Com certeza que 
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teremos essa avaliação muito em breve, entre aquilo que são as nossas crenças, sendo o tira 

teimas definido pelo povo de Vagos. ---------------------------------------------------------------- 

Ainda sobre a questão da divida, esta já baixou dos doze milhões de euros e com certeza 

chegará ao fim do ano com um valor muito próximo dos onze milhões de euros. ------------ 

O senhor Presidente fez distribuir aos senhores Vereadores a ficha do segundo trimestre de 

2017 da DGAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Ainda a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Marques para relembrar ao senhor Presidente 

que quanto à divida também o senhor Presidente foi responsável durante os quatro anos em 

que teve o pelouro financeiro da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 

Quer concretamente saber se estão contabilizados e lançados nessa divida todos os 

compromissos que a Câmara tem? Se refletem mesmo a realidade? Todos sabemos que isto 

pode dar uma volta e ninguém quer ser surpreendido com contas que não estão espelhadas.  

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

 O senhor Presidente da Câmara referiu que no período em que foi Vereador, com o pelouro 

das finanças, até hoje, a divida já passou de cerca de dezanove milhões de euros para onze, 

o que o deixa satisfeito. -------------------------------------------------------------------------------- 

Concretamente sobre a pergunta da senhora Vereadora, esta revela um profundo 

desconhecimento. Já deveria saber que hoje, não há nada que passe pela Câmara Municipal 

e de acordo com a LCPA, que não tenha número de compromisso. Todos os procedimentos 

são cabimentados e registados. Não é possível fazer de outra maneira. ------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 19 de julho de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 365.234,43 € (trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e três 

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 03 a 14 de julho; --------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 25 de junho a 08 de julho; ------------------- 

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 1 DO PMAAD 2017 – COLÉGIO 

DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO ----------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 2.703,00 € (dois mil, setecentos e três euros); -------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2541, no valor de 1.351,50 € (mil trezentos e cinquenta 

e um euros e cinquenta cêntimos), para o ano em curso e 1.351,50 € (mil trezentos e 

cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos), para exercícios futuros; ----------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 2.703,00 € (dois mil, setecentos e três euros). --------------------------------------------------------------------- 

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – 

ASSOCIAÇÃO CICLISMO TREPANELAS ----------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 3.775,50 € (três mil, setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2542, no valor de 1.887,75 € (mil oitocentos e oitenta e 

sete euros e setenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 1.887,75 € (mil oitocentos 

e oitenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), para exercícios futuros; ----------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 3.775,50 € (três mil, setecentos e setenta e cinco euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------ 

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

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

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – 

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

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 14 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 42.461,50 € (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um euros 

e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação de Compromisso n.º 2538 no valor de 21.230,75 € (vinte e um mil, duzentos 

e trinta euros e setenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 21.230,75 € (vinte e um 

mil, duzentos e trinta euros e setenta e cinco cêntimos), para exercícios futuros; ---------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 42.461,50 € (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um euros e cinquenta cêntimos). ------------- 

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

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

3.4 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – CENTRO 

CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO ----------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 14 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 11.164,00 € (onze mil, cento e sessenta e quatro euros); ------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2536, no valor de 5.582,00 € (cinco mil, quinhentos e 

oitenta e dois euros), para o ano em curso e 5.582,00 € (cinco mil, quinhentos e oitenta e 

dois euros), para exercícios futuros; ------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 11.164,00 € (onze mil, cento e sessenta e quatro euros). -------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.5 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – GRUPO 

DESPORTIVO DE CALVÃO ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 14 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 15.156,50 € (quinze mil, cento e cinquenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2535, no valor de 7.578,25 € (sete mil quinhentos e 

setenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano em curso e 7.578,25 € (sete mil 

quinhentos e setenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos), para exercícios futuros; - 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 15.156,50 € (quinze mil, cento e cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------- 

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

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

3.6 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 14 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 8.432,50 € (oito mil, quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2534, no valor de 4.216,25 € (quatro mil, duzentos e 

desaseis euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano em curso e 4.216,25 € (quatro mil, 

duzentos e desaseis euros e vinte e cinco cêntimos), para exercícios futuros; -------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 8.432,50 € (oito mil, quatrocentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------ 

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

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

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

3.7 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2017 – 

JUVEFORCE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE PONTE DE VAGOS - 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 14 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 17.147,50 € (dezassete mil, cento e quarenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------  

 Informação de Compromisso n.º 2539, no valor de 8.573,75 € (oito mil, quinhentos e 

setenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), para o ano em curso e 8.573,75 € (oito 

mil, quinhentos e setenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), para exercícios futuros;  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 17.147,50 € (dezassete mil, cento e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos). --------------------------- 

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

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

3.8 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – XII MILHA URBANA 

NOTURNA PRAIA DA VAGUEIRA/CA VAGOS ---------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 13 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros); ----------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2526, no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

3.9 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – TORNEIO DE FUTEBOL 

PRAIA 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SD, da DEDJ, de 17 de julho de 2017, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 775,00 € (setecentos e setenta e cinco euros); -------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 2533, no valor de 775,00 € (setecentos e setenta e cinco);  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

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

de 775,00 € (setecentos e setenta e cinco euros). --------------------------------------------------------------------- 

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

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

4.1 COMISSÃO DE FESTAS DA SOLENIDADE DE SÃO TIAGO DE VAGOS 2017 ------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Solenidade de São Tiago de Vagos – 2017, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 28 de junho de 2017, solicitando “a 

isenção de taxas e outros impostos que recaem sobre licenças de festas e procissões”; - 

 Valor das taxas (UAJ) = 42,00 € (quarenta e dois euros); ------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de julho de 2017: “À Reunião 

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

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

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

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

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

4.2 ACRAL – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS AMIGOS DA 

LAVANDEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da ACRAL – Associação Cultural e Recreativa dos Amigos da Lavandeira, 

com registo nesta Câmara Municipal em 12 de julho de 2017, “solicitando a isenção do 

pagamento da licença especial de ruido para a realização de Karaoke nas Tasquinhas 

do lugar da Lavandeira”; -------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 39,85 € (trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos); -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de julho de 2017: “À Reunião 

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

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

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

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

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

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO --------------------------- 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte de Angeão, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 12 de julho de 2017, solicitando “isenção do pagamento de 

todas as taxas referentes à realização da festa anual em Honra de Santa Maria Madalena 

a realizar no lugar de Parada de Cima”; -------------------------------------------------------- 
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 Valor das taxas (UAJ) = 66,95 € (sessenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos); ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 13 de julho de 2017: “À Reunião 

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

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

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

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

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

4.4 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA ------------------------ 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 03 de julho de 2017, solicitando “a isenção do 

pagamento de todas as taxas referentes às licenças para realização da festa anual do 

Lugar de Lavandeira”; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 90,95 € (noventa euros e noventa e cinco cêntimos); ------------ 

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

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

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

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

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

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

4.5 FÁBRICA DA IGREJA DE SANTA CATARINA ------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja de Santa Catarina, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 10 de julho de 2017, solicitando “isenção do pagamento de taxas 

de licença de bailes e demais festividades a realizar entre os dias 30 de julho e 02 de 

agosto de 2017”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – HABITAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 REVISÃO DE RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA – 

CELESTE MANUELA DA SILVA FERREIRA ------------------------------------------------------ 

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

 Informação do SAS, de 10 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I - Fundamento:  

A inquilina, acima referida, detentora de Contrato de Arrendamento Apoiado, referente 

ao apartamento sito no Bairro da Corredoura, Bloco B, 1º Direito, comunicou à Câmara 

Municipal de Vagos a alteração ocorrida nos rendimentos do seu agregado familiar. 

…  

A inquilina deu cumprimento ao solicitado, com a entrega da documentação no dia 7 de 

julho. 

Reunidos os pressupostos previstos na alínea a), do n.º 1 do Artigo 23.º “Atualização e 

revisão da renda” da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, procedeu-se ao cálculo do valor da nova renda a 

aplicar. 

II - Conclusão:  

O valor da nova renda, calculada de acordo com o previsto no Artigo 21.º, da Lei acima 

invocada, passa a ser de 38,34 euros. 

III - Proposta: 

De forma a dar cumprimento ao previsto na legislação referida e que rege o 

Arrendamento Apoiado para habitação, propõe-se a revisão da renda para o valor de 

38,34 euros. 

A renda revista deverá ser cobrada no segundo mês subsequente ao da data da receção, 

pela arrendatária, da comunicação da Câmara Municipal de Vagos com o respetivo 

valor, de acordo com o previsto no n.º 6, do Artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto. 

Atendendo ao exposto e ainda ao previsto na legislação invocada, proponho que, 

aquando da comunicação do valor da nova renda seja também comunicado à inquilina 

que, a reincidência na não comunicação, de qualquer alteração à composição e 

rendimentos do seu agregado familiar será punida com a aplicação do previsto no nº 7, 

do Artigo 23.º “Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações 

do arrendatário tenham sido realizadas fora dos prazos previstos no n.º 1 ou no n.º 4, o 

senhorio pode exigir-lhe o pagamento do montante correspondente ao dobro da 

diferença entre a renda paga e a renda que seria devida desde a data da alteração.”; -- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de julho de 2017: “À Reunião de 

Câmara.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade; aceitar a proposta supra e fixar a renda no valor de 38,34 

€ (trinta e oito euros e trinta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – HABITAÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2 REVISÃO DE RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DR. PEDRO 

GUIMARÃES – DINA SELESTE LOURENÇO MOREIRA --------------------------------------- 

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

 Informação do SAS, de 07 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I - Fundamento:  

A inquilina, acima referida, detentora de Contrato de Arrendamento Apoiado, desde 

janeiro de 2010 e referente ao apartamento sito no Bairro Dr. Pedro Guimarães, Bloco 

D, 1º esquerdo comunicou à Câmara Municipal de Vagos a alteração ocorrida na 

composição e rendimentos do seu agregado familiar. 

…  

Tendo sido informado à inquilina que entregasse, na Câmara Municipal de Vagos, os 

elementos necessários ao cálculo da nova renda, foi dado cumprimento ao solicitado no 

dia 21 de junho. 

Reunidos os pressupostos previstos na alínea a), do n.º 1 do Artigo 23.º “Atualização e 

revisão da renda” da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, procedeu-se ao cálculo do valor da nova renda a 

aplicar. 

II - Conclusão:  

O valor da nova renda, calculada de acordo com o previsto no Artigo 21.º, da Lei acima 

invocada, é de 79,04 euros. 

III - Proposta: 

De forma a dar cumprimento ao previsto na legislação referida e que rege o 

Arrendamento Apoiado para habitação, propõe-se a revisão da renda para o valor de 

79,04 euros. 

A renda revista deverá ser cobrada no segundo mês subsequente ao da data da receção, 

pela arrendatária, da comunicação da Câmara Municipal de Vagos com o respetivo 

valor, de acordo com o previsto no n.º 6, do Artigo 23.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.”; ------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de julho de 2017: “À Reunião de 

Câmara.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta supra e fixar a renda no valor de 79,04 

€ (setenta e nove euros e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 – HABITAÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------------------  

5.3 TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

MARIA ARMANDA DE JESUS -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SAS, de 13 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“I – Fundamento: 

A inquilina acima referida, reside desde o dia 1 de julho de 2014, no apartamento de 

habitação social, sito no Bairro Dr. Pedro Guimarães, Bloco C, rés-do-chão esquerdo. 

Inicialmente e no decurso de Concurso de Atribuição do Direito ao Arrendamento de 

Habitação Social, assinou Contrato de Arrendamento a 1 de agosto de 2013, referente 

ao apartamento sito no mesmo Bairro e Bloco, mas no 2º andar direito. 

Contando, na altura, com 79 anos de idade e por questões relacionadas com a idade e a 

saúde solicitou a transferência para um rés-do-chão, pedido a que a Câmara acedeu. 

O pedido de transferência que endereçou à Câmara, em 9 de maio do corrente ano, 

prende-se com a necessidade de sair do apartamento onde reside, por este apresentar 

graves problemas de humidade, em quase todos os compartimentos. As paredes 

apresentam avançado estado de degradação e a humidade é tão acentuada que está a 

causar problemas de respiração e dores ósseas aos dois elementos que ali residem. 

Pelo exposto pela inquilina e tendo realizado visita domiciliária, para verificar o estado 

do apartamento, entendo que a transferência para o apartamento pretendido tem caráter 

de urgência. 

II – Proposta: 

Atendendo ao facto de o apartamento, sito no 2º andar direito, se encontrar devoluto, 

desde 30 de junho, e de apresentar bom estado de conservação e de a inquilina, apesar 

da idade, pretender mudar, o mais urgente possível, proponho que a Câmara Municipal 

autorize a transferência solicitada e seja assinado um novo Contrato de Arrendamento.”;  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 13 de julho de 2017: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência proposta e autorizar o senhor 

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

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

6 – VAGOS METAL FEST – PROTOCOLO – ADITAMENTO – RATIFICAÇÃO -------------------- 

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

 Informação do GAP, de 14 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

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

1. No dia 19 de maio de 2016, foi outorgado o Protocolo para a organização do Festival 

Vagos Metal Fest, para os anos de 2016 a 2021; 

2. Nos termos da alínea c), do nº 2, da cláusula segunda, e nº 2, da cláusula quarta, desse 

Protocolo, as empresas outorgantes comprometeram-se a criar uma empresa específica 

com sede no concelho de Vagos, tendo como objetivo a realização desse Festival; 

3. Foi celebrado no dia 14 de julho de 2017 o aditamento ao Protocolo para organização 

do Festival Vagos Metal Fest. 

Tendo em consideração os pressupostos anteriores, deverá a Câmara Municipal ratificar a 

assinatura do aditamento ao Protocolo para organização do Festival Metal Fest, conforme 

documento em anexo.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Aditamento ao Protocolo para a organização do Festival Vagos Metal Fest, o qual é dado aqui 

como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente ata; ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 14 de julho de 2017: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do aditamento ao Protocolo. ------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REABILITAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ENTRADA 

NASCENTE DA VILA DE VAGOS – PROCº E02/2017 ------------------------------------------------------- 

1.1 RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 27 de junho de 2017; ----------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 10 de julho de 2017; ---------------------------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 11 de julho de 2017: “Junto, em anexo, o Auto de Receção 

Provisória da empreitada “Reabilitação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na 

Entrada Nascente da Vila de Vagos.”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de julho de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 

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

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

1 – REABILITAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ENTRADA 

NASCENTE DA VILA DE VAGOS – PROCº E02/2017 ------------------------------------------------------- 

1.2 CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 28 de junho de 2017; ----------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 10 de julho de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de julho de 2017: “Junto, se anexa, a Conta Final da empreitada 

em epígrafe.”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de julho de 2017: “À Reunião 

da CM para homologação”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da empreitada. ----------------- 

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

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

2 – PISTA CICLÁVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA – – PROC. º E03/2017 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 4 – TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

– APLICAÇÃO DE “SLURRY” – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------ 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 10 de julho de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 11 de julho de 2017: “De aprovar os presentes Elementos Constituintes do 

Plano de Segurança e Saúde. A decisão deverá ser dada a conhecer aos interessados”; ----------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de julho de 2017: “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 – MADAIL MARQUES – PROC.º 2/15 – RINES – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – 

ALTERAÇÃO A ALVARÁ DE LOTEAMENTO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Madail Marques e outros, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

04 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DGU de 10 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 10 de julho de 2017: “Concordo com a informação prestada, não se vendo 

inconveniente na retificação ao alvará solicitada. À consideração superior e da Exmª CM.”; ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de julho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação ao alvará de loteamento, conforme 

pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ANDRÉ GONÇALO DIAS PEREIRA – PROC.º 1/17 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA 

DA BOA HORA – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO ------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de André Gonçalo Dias Pereira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 08 de junho de 2017, juntando elementos ao processo 1/17; ---------------------------------------- 

  Informação da DGU de 04 de julho de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 04 de julho de 2017: “Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. 

Manuel, nomeadamente no ponto 3, em que é considerada viável a alteração ao loteamento 
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apresentada, devendo ser submetida novamente a deliberação da CM. Mantém-se o cálculo das 

taxas efetuado em 12/4/17, pelo sr. eng. José Silvestre. Dever-se-á transmitir ao requerente o teor 

da informação prestada em 27/6/17, pelo sr. CDPP, com incidência no ponto 3. da mesma.”----- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de julho de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento, conforme pareceres 

técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente na vila de Vagos: ------------------------------------------------------ 

 Para, a propósito dos incêndios, perguntar para que serve a Proteção Civil? E para quê tantos 

monopólios? --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para relembrar, o já dito em reunião anterior, sobre uma placa na via pedonal à entrada da 

rua João MC da Rocha. Essa placa de sinalização da lomba está muito baixa; ---------------- 

 Também para perguntar quem danificou o passeio à entrada da vila? -------------------------- 

 Por que razão é que a Câmara Municipal não manda alguém varrer a gravilha e as areias na 

rua João MC da Rocha? ----------------------------------------------------------------------------  

 Insistir no Referendo para a saída da AdRA, agora que se aproximam as eleições 

autárquicas----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Sobre a caixa de águas pluviais na entrada norte da vila. Esta foi feita pelos serviços, na 

sequência de uma queixa feita por um particular, após confirmação desta situação a caixa 

foi feita tendo as máquinas provocado algum estrago no passeio, pelo que, está a ser 

reparado; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Relativamente à placa de sinalização na rua João MC da Rocha e uma vez que a empreitada 

ainda não esta acabada, aguardamos que o empreiteiro resolva de forma permanente a obra;  

 Sobre as máquinas de limpeza, a Câmara Municipal neste momento não tem esses 

equipamentos. Foi feita há pouco tempo uma candidatura para duas máquinas elétricas, uma 

aspiradora e uma varredoura. Aguardamos pelos fundos disponíveis, sendo um projeto de 

cerca de duzentos mil euros onde temos cerca de 50 % de financiamento; --------------------- 

 Sobre o referendo e a AdRA, já foi dada resposta muitas vezes e não será o Presidente a 

tomar essa iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Quanto à Proteção Civil o senhor Presidente da Câmara 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 dez horas e trinta e 

oito minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


