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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2018, de 17 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de maio de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas e onze minutos, no edifício sede da 

Junta de Freguesia de Calvão, 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 eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.º João 

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, prof. Pedro Miguel Carvalhais 

Bento e dr.ª Susana Maria Ferreira Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao senhor Presidente de Junta da 

Freguesia de Calvão, Filipe Jorge. Este último deu as boas vindas e desejou um ótimo 

trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que o objetivo é realizar as reuniões públicas da 

Câmara Municipal mais perto das pessoas e por isso mais acessíveis, para que possa haver 

uma maior participação. Agradeceu a colaboração dos serviços municipais, superiormente 

coordenados pelo senhor engenheiro António Castro, e que conta com a participação das 

assistentes técnicas Paula Sarabando e Carla Sarabando e do António Pereira do Núcleo de 

Sistemas de Informação. ------------------------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara informou que reuniu com a senhora Secretária de Estado da 

Educação sobre a questão do Colégio de Calvão. Está aberto um processo negocial bastante 

complexo. Estão em cima da mesa várias soluções sendo que a solução que irão escolher 

será a que for mais do agrado de todos os agentes educativos, nomeadamente alunos, 

trabalhadores não docentes e professores sejam eles do Ministério da Educação, sejam da 

Câmara Municipal, sejam do Colégio de Calvão. Estão em crer que conseguem encontrar 

uma solução que seja agradável e que sobretudo vá ao encontro das expetativas que são 

manter o ensino nesta área geográfica da freguesia de Calvão. Por outro lado salvaguardar 

as centenas de pessoas e de famílias que estão ligadas ao Colégio e que tem tido o seu ganha-

pão de uma forma justa e que participam na nossa comunidade. Não é justo que agora não 

sejam colocados do lado da solução. ----------------------------------------------------------------- 

Deu ainda nota de uma candidatura, que oportunamente será presente à reunião deste 

executivo, para efeitos de ratificação, titulada pelo Município de Vagos “ Gândara Tour 

Sensation”, e que será partilhada por Mira e Cantanhede. O objeto é a classificação das casas 

gandaresas. É fazer um levantamento das existências. Um trabalho que permita criar uma 

rede de casas à imagem das aldeias de xisto. Foi realizada a candidatura e já foi aprovada. 

Face à necessidade de partilhar a informação com Mira e Cantanhede não houve 

possibilidade de trazer a documentação atempadamente a esta reunião. A apresentação 

pública será a 26 de maio, na Casa Gandaresa de Santo António, com a presença dos 

Presidentes de Câmara dos três municípios envolvidos. ------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para:  

 Solicitar mais clareza na informação sobre o Colégio de Calvão; 

 Saber que tipo de obras se andam a fazer nos Armazéns Municipais. 

 O senhor presidente respondeu clarificando que estará disponível para prestar todos os 

esclarecimentos, mas só em privado, dado que as negociações ainda não estão fechadas, 

ainda estão a decorrer.  

Sobre as obras nos armazéns informa que algumas são temporárias e são para arrumar 

equipamentos e máquinas diversas e não trabalhadores. 
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 A senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, para reforçar o pedido de que todos participem na 

inauguração da Semana Cultural. --------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS, A FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE FUTEBOL E A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO – 

ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER NO ÂMBITO DA PRÁTICA 

DO FUTEBOL – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 10 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“Considerando: 

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

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 79.º; 

2. Que as atividades a organizar ao abrigo do presente protocolo visam a prossecução do 

interesse público e a melhoria da qualidade de vida da população, onde se inclui a prática 

desportiva;  

3. Que o Município de Vagos tem atribuições nos domínios dos equipamentos urbanos, de 

tempos livres e do desporto, da saúde e da promoção do desenvolvimento, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

4. O investimento feito pelo Município de Vagos na persecução do aumento dos índices de 

prática das modalidades de futebol e de futsal, fruto do reconhecimento do seu elevado valor 

educativo e da sua importância para o desenvolvimento desportivo do Concelho de Vagos; 
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5. A celebração do Protocolo de Colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol e a 

Associação de Futebol de Aveiro no dia 4 de maio de 2018, devendo o mesmo ser remetido a 

reunião da Câmara Municipal para cumprimento do disposto nas alíneas o), r) e u), do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Face ao exposto, propomos que se remeta à próxima reunião ordinária de Câmara Municipal o 

Protocolo de Colaboração outorgado com a Associação de Futebol de Aveiro e a Federação 

Portuguesa de Futebol, em anexo, para ratificação.”; --------------------------------------------------- 

 Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos, a FPF e a AF Aveiro, que a seguir se 

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

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Entre: 

O MUNICÍPIO DE VAGOS pessoa coletiva de direito púbico n.º 506 912 833, com sede em Rua 

da Saudade, 3840-420 Vagos, através do seu órgão executivo, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS, adiante designada por CMV, ou Primeira Outorgante, neste ato representada pelo 

senhor Presidente Dr. Silvério Rodrigues Regalado no uso dos poderes que lhe são conferidos 

pela alínea f), n.º 2, art.º 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, adiante designado 

abreviadamente por CMV; 

E 

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL, abreviadamente designada por FPF, pessoa 

coletiva n.º 500110387, com sede na Cidade do Futebol, Avenida da Seleções em Oeiras, neste 

ato representada pelo seu Presidente Dr. Fernando Soares Gomes da Silva, doravante designada 

FPF; 

E 

A Associação de Futebol de Aveiro, designada de forma abreviada por AF Aveiro, Pessoa 

Coletiva n.º NIPC 501 090 533, com sede em Aveiro, aqui representada pelo seu Presidente 

Arménio Pinho, e doravante designada AFA; 

Considerando que: 

1. O Município de Vagos tem atribuições nos domínios dos equipamentos urbanos, de 

tempos livres e do desporto, da saúde e da promoção do desenvolvimento, nos termos 

do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

2. A Federação Portuguesa de Futebol e a Associação e Futebol de Aveiro tem por missão 

a promoção e o incentivo à prática do futebol, em qualquer das suas variantes, bem 

como regulamentar e dirigir a sua prática em todo o território nacional; 

3. No desenvolvimento das suas atividades, os outorgantes visam a prossecução do 

interesse público e a melhoria da qualidade de vida da população, onde se inclui a 
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prática desportiva, sendo a organização partilhada e concertada, a melhor forma de 

concretizar as atividades, em respeito pelas normas legais e regulamentares em vigor; 

É celebrado o presente, que se regerá pelas cláusulas seguintes, 

Cláusula Primeira 

(Objeto e normas habilitantes) 

1- O presente Protocolo tem por objeto a cooperação entre os três outorgantes destinada à 

definição de formas de colaboração institucional, com vista à organização de atividades 

recreativas e de lazer no âmbito do desporto, em especial da prática do futebol, em 

cumprimento da legislação em vigor. 

2- A CMV outorga o presente protocolo ao abrigo do disposto na al. o), r) e u), do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

3- A FPF outorga o presente protocolo ao abrigo do disposto no nº 1 do artigo 2º dos seus 

estatutos, pelo seu Presidente em exercício de funções e com poderes para o ato. 

4- A AFA ao abrigo do disposto na al. a), nº 1, artigo 2º dos seus estatutos, tendo o mesmo sido 

aprovado na reunião da Direção em 30 de abril 2018. 

Cláusula Segunda 

(Reconhecimento) 

A FPF e a AFA reconhecem a possibilidade da CMV de organizar provas de futebol no âmbito 

da Recreação e Lazer, em exclusivo ou em parceria com outras entidades, devendo, para tanto, 

requerer previamente à FPF a respectiva homologação. 

Cláusula terceira 

(Obrigações da CMV) 

1- A homologação das actividades referidas na cláusula anterior têm que ter necessariamente a 

homologação da FPF, para o que a CMV, para além dos demais aspetos previstos no 

regulamento de homologação de provas da Federação Portuguesa de Futebol, deve 

assegurar: 

a) que todos os participantes são portadores de seguro desportivo obrigatório, nos 

termos da Lei; 

b) que todos os participantes possuem exame médico desportivo que lhes permita a 

prática da actividade; 

c) não aceitarão para participação na respectiva actividade, entidades e/ou 

participantes que não cumpram com as obrigações definidas pela Federação 

Portuguesa de Futebol em sede de regulamento de homologação das provas. 

2- A demonstração do cumprimento dos requisitos referidos no número anterior, deve ser feita 

pela CMV, com o requerimento de homologação da actividade. 

3- A CMV compromete-se a requerer à AFA a emissão de cartões de atleta para todos os 

participantes nas actividades por si realizadas, nomeadamente no Torneio Futebol 

Interfreguesias de Vagos, dois por cada atleta, mediante o pagamento de 5,00€/2 cartões. 
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4- A CMV comprometem a facultar à FPF e/ou à AFA o registo das inscrições dos praticantes e 

das equipas, sempre que lhes seja por estas solicitado.  

Cláusula quarta 

(Obrigações da FPF e da AFA) 

1- A FPF e a AFA comprometem-se a colaborar com a CMV, com vista à concretização de ações 

de formação para agentes desportivos participantes nas provas a realizar nas modalidades de 

futebol, futsal e futebol de praia, se tal for julgado necessário por todos. 

2- A FPF compromete-se a não obrigar à nomeação de árbitros oficiais da FPF ou da AFA, salvo 

na fase final da prova, assim definida no respectivo regulamento. 

3- A AFA compromete-se a disponibilizar árbitros inscritos na mesma, para a arbitragem dos 

jogos da fase final das actividades, assim definidas no respectivo regulamento. 

4- A FPF e a AFA comprometem-se em proporcionar apoio técnico na organização dos eventos 

inseridos em programas e eventos municipais da CMV, nomeadamente nas fases locais e nas 

fases final do Torneio Futebol Interfreguesias de Vagos, entre outros. 

5- A FPF e a AF Aveiro comprometem-se a integrar os praticantes de Recreação e Lazer inscritos 

pela CMV na família do futebol, enquadrados no âmbito do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de 

abril. 

6- A FPF e AF Aveiro comprometem-se a divulgar, nas suas páginas oficiais, todas as provas e 

atividades desportivas de Futebol, Futsal e Futebol de praia, promovidas pela CMV e que 

tenham sido homologação em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 45/2015 de 9 

de abril. 

Cláusula quinta 

(Modificação, Revogação e Resolução) 

1. O presente Protocolo pode ser modificado ou revogado, a todo o tempo, por acordo entre as 

partes. 

2. O presente Protocolo pode ser modificado, unilateralmente, por qualquer uma das partes com 

fundamento em razões de interesse público ou alteração anormal das circunstâncias, nos 

termos legalmente aplicáveis, devendo a modificação revestir a forma escrita. 

3. O presente Protocolo pode ser resolvido por qualquer uma das partes, nos seguintes casos: 

a) Por incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outros outorgantes; 

b) Por razões de interesse público devidamente fundamentado ou por alteração anormal e 

imprevisível das circunstâncias em que foi celebrado. 

Cláusula sexta 

(Entrada em Vigor e Período de Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e terá a duração até 30 de julho 

de 2019, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos de um ano, se nenhuma das 

partes o denunciar, com uma antecedência mínima de 30 dias. 
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Depois de lido e achado conforme, as Partes Outorgantes declararam ter plena noção e 

compreensão do seu conteúdo, sendo claro para ambas os direitos e deveres de cada uma das 

partes, pelo que o vão assinar de livre vontade e de boa fé. 

O presente Protocolo foi celebrado em Vagos, contém 5 (cinco) páginas, em três exemplares, em 

4 de maio de 2018, ficando cada uma das partes outorgantes na posse de um exemplar.”; -------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 10 de maio de 2018: “À Reunião de Câmara 

para ratificação.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo de colaboração. -------------- 

Deve o NEDJ, 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 16 de maio de 2018, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 265.280,49 € (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta euros e quarenta e nove 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 30 de abril a 04 de maio de 

2018 - 02 despachos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 23 de abril a 05 de maio de 2018 - 12 despachos. --- 

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 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – 

ASSOCIAÇÃO CICLISMO TREPANELAS – IV RESISTÊNCIA NOTURNA DE VAGOS --------- 

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



 
 

Ata n.º 11/2018, de 17 de maio, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

 Candidatura da Associação Ciclismo Trepanelas ao PMAAD, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 13 de abril de 2018; ---------------------------------------------------------------- 

 Informação do CNEDJ, de 27 de abril de 2018, propondo a atribuição de apoio logístico/técnico e 

de um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); ---------------------------------- 

 Informação de Compromisso n.º 945, no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros); ------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 27 de abril de 2018: “À Reunião Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar logística e tecnicamente o evento e atribuir 

um subsídio no valor de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros). --------------------------------------------- 

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS – COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENÇÃO DE COVÃO 

DO LOBO – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Ascenção de Covão do Lobo, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 23 de abril de 2018, requerendo “isenção do pagamento de todas as 

taxas referentes à realização da Festa Anual do Covão do Lobo, que se realiza de 10 a 

13/05/2018”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 104,60 € (cento e quatro euros e sessenta cêntimos); ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de maio de 2018: “Deferido, 

conforme e nos termos da informação técnica. À próxima reunião da Câmara Municipal, para 

ratificação.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CANTO DA SEREIA – PRAIA DA VAGUEIRA – 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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 Requerimento de Dunas Secretas Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 19 de abril de 2018, solicitando que o horário de funcionamento do seu estabelecimento, 

denominado «CANTO DA SEREIA», sito na Praia da Vagueira, seja alargado como segue: ------ 

o Sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados e feriados, das 02H00M às 03H00M, do ano 

2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 08 de maio de 2018; ------------------------------------------------------ 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 04 de maio de 2018; -------- 

 Informação do NAJ, de 08 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

  “Considerando que: 

1.  O requerente Dunas Secretas Unipessoal, Lda., representado por Paula Maria Nunes 

Vieira, titular exploradora do estabelecimento denominado "CANTO DA SEREIA”, 

sito na Praia da Vagueira, solicita a Câmara Municipal de Vagos o alargamento de 

horário de funcionamento, a vigorar para todas às 6 as feiras, sábados, vésperas de 

feriados e feriados, do ano 2018, das 02h00 às 03h00 do dia seguinte. 

2. O estabelecimento supramencionado é um equipamento de praia com o Contrato de 

Concessão n.º COS-2013-0006, valido até 31/12/2020; 

3. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 22/2014, 

destinado a apoio de praia completo com bar; 

4. O requerente procedeu a mera comunicação prévia para a alteração do titular 

explorador do estabelecimento em causa; 

5. O parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora é favorável; 

6. O parecer da GNR é favorável, “…desde que não implique conflitos com os moradores, 

nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual excesso de ruído no 

interior do estabelecimento, bem como no exterior quando da saída dos seus clientes.” 

7. O processo se encontra devidamente instruído. 

8. Não existem registos, nesta Câmara Municipal, de reclamações de ruído sobre o 

referido estabelecimento. 
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Perante o exposto, e considerando os pareceres da GNR e da Junta de Freguesia, não se vê 

inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento para todas 

às 6 as feiras, sábados, vésperas de feriados e feriados, do ano 2018, das 02h00 às 03h00 do dia 

seguinte. No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de 

funcionamento aos pressupostos do parecer da GNR, nomeadamente: 

a) Que o requerente salvaguarde o direito ao repouso, à tranquilidade e saúde dos 

cidadãos (direitos de personalidade); 

b) Em caso de reclamação sobre o ruído, o titular da exploração do estabelecimento 

adote, de imediato, as medidas adequadas para a sua redução ou extinção. 

  É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de maio de 2018: “Concordo. À 

próxima reunião de Câmara Municipal.”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

6 – DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS – MANUTENÇÃO DE REDES 

SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – EMPRÉSTIMO – 

CANDIDATURA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDGF, de 10 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“No âmbito do trabalho desenvolvido pela equipa criada para executar as medidas de prevenção 

de incêndios florestais estabelecidas para os municípios pelo Orçamento do Estado, o Decreto-

Lei n.º 22/2018, de 10 de abril, veio operacionalizar a linha de crédito nele prevista, sob a forma 

de candidatura, para financiamento das despesas com a gestão de combustíveis nas redes 

secundárias em que o Município incorra em substituição dos proprietários e outros produtores 

florestais por incumprimento destes com o dever legalmente previsto.  

Identificadas as faixas prioritárias no Município foi estimado uma despesa máxima de 53.402,58 

€ com a gestão do combustível, sendo este o valor passível de candidatar à linha de crédito nas 

seguintes condições: 
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 - A aprovação da candidatura traduz-se num contrato de financiamento entre o Estado, 

através das Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e o Município; 

 - O Município procede ao reembolso do valor recebido na medida em que arrecada a 

quantia imputada aos responsáveis pela gestão do combustível; 

 - O reembolso tem um período de carência de um ano e não está sujeito a juros 

remuneratórios;  

 - Para o valor a candidatar, o prazo de reembolso é no máximo de 5 anos. 

De referir que a formalização da candidatura junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, 

necessita da aprovação do financiamento pela Assembleia Municipal pelo que deve o assunto ser 

remetido à Câmara Municipal para apreciação.”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 11 de maio de 2018: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovar o 

financiamento até ao valor de 53.402,58 € (cinquenta e três mil, quatrocentos e dois euros e cinquenta 

e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

PROC. º E10/2017 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO --------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa Socitop – Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 11 de abril de 2018, solicitando uma prorrogação de prazo de 60 dias; -------------- 

 Informação da DPOP, de 27 de abril de 2018; ------------------------------------------------------------- 

“… A justificação apresentada baseia-se nas condições climatéricas adversas de bastante 

pluviosidade que têm ocorrido, sendo que os trabalhos em falta são a pintura da sinalização 

horizontal. 

Solicitam ainda uma prorrogação de prazo de 60 dias. 
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De facto, verificou-se um tempo bastante chuvoso, não sendo possível a execução do trabalho em 

falta. Assim, julga-se pertinente a prorrogação de prazo solicitada. Acresce referir que, na 

presente data a obra encontra-se executada, tendo terminado no dia 21/04/2018. Face ao que 

antecede, à consideração superior.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 27 de abril de 2018:“Tendo em conta a informação da fiscalização da 

empreitada em questão, considero que deve ser concedida a prorrogação do prazo solicitado. 

Mais informo que a empreitada já foi executada na sua totalidade no dia 21-04-2018.”; ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 10 de maio de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo requerida (60 

dias). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – JOÃO CARLOS DAS NEVES – PROC.º 90/18 – SANTO ANDRÉ DE VAGOS – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 4542 RUSTICO -------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Carlos das Neves, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 

de abril de 2018, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 4542; ---------------- 

  Informação do CDPOP, de 27 de abril de 2018, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 04 de maio de 2018: “À reunião de Câmara.”.  

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

prédio sito em Santo André de Vagos, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 

4542, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. --------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – ALBANO SANTOS TENDEIRO – PROC.º 371/82 – GAFANHA DO AREÃO – GAFANHA DA 

BOA HORA – ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 371/82 ------------------------------ 

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

 Requerimento de Albano Santos Tendeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 

de abril de 2018, requerendo a anulação do alvará de loteamento nº 371/82; ------------------------- 

 Informação da DU, de 30 de abril de 2018, concluindo: “ não se vê inconveniente na pretensão, 

devendo a Câmara Municipal pronunciar-se.”; ----------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 03 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada …, não se vendo inconveniente na pretensão, devendo ser 

submetido a reunião de CM, para deliberar quanto à revogação do ato de aprovação do 

loteamento, ocorrido em reunião de 23/12/1982. À consideração superior.”; ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de maio de 2018: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação que aprovou o alvará de 

loteamento n.º 371/82. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Vereador, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, ausentou-se definitivamente da sala de reuniões.  

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

3 – MIGUEL LEITE DA ROCHA – PROC.º 141/06 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – OBRAS INACABADAS – LICENÇA ESPECIAL ------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Miguel Leite da Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 

de abril de 2018, requerendo licença especial de acabamentos; ----------------------------------------- 

 Informação do NFM, de 08 de maio de 2018, concluindo: “Não se vê inconveniente na emissão 

da licença especial para acabamentos solicitada.”; ------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 09 de maio de 2018, concluindo: “Concordo com a informação prestada…, 

que coincide com o disposto no parecer jurídico 32/SJ/2017 …, prestado sobre outra situação 
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idêntica, devendo proceder-se conforme conclusão do referido parecer…, sendo de submeter a 

deliberação da CM. …”; -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a intenção de declarar a caducidade da licença de 

construção, após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á 

definitivamente operada a caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Mais deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse 

na conclusão da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas a demolição da mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – LUCIA FERREIRA PEDRO – PROC.º 146/17 – FONTÃO – SOZA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

– LEGALIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Lúcia Ferreira Pedro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 21 de 

dezembro de 2017, requerendo legalização de obras de alteração de fachada da moradia e 

ampliação de anexos, requer ainda autorização de utilização; ------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 11 de maio de 2018, concluindo: ------------------------------------------------- 

“…Não se vê inconveniente no projecto de Legalização de Alteração de moradia e ampliação de 

anexos (arquitectura e especialidades), assim como na Autorização de utilização.”; --------------- 

 Parecer da CDU, de 11 de maio de 2018, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Concordo com a informação prestada… . Deverá ser submetido o processo a reunião de CM, 

para nos termos do n.º 2 do artigo 34º do RMUE, deliberar sobre a legalização das obras e sobre 

a utilização pretendida …”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de maio de 2018:“À Reunião da Câmara 

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 
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o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DU, de 11 de maio de 2018; 

o O parecer da CDU, de 11 de maio de 2018; 

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

correção ou adaptação; 

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

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

permitem a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a implantação da edificação, a 

legalização das obras de alteração e a utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará 

de autorização de utilização nos termos do n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. --------------------------------- 

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

34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Vítor Figueiredo, residente em Vagos, para dar nota que, conjuntamente com um grupo de 

pessoas de Vagos, está interessado em organizar as Festas da Vila de Vagos no ano 2019. Gostava 

de saber o que é necessário? 

O senhor Presidente da Câmara respondeu informando que deve contatar o senhor padre responsável pela 

paróquia, pois cabe-lhe a ele nomear a Comissão de Festas. A festa tem três componentes a religiosa, a 

pagã (festividades, arraiais, etc) e a cultural (semana cultural) que devem ser interligados. 

 O senhor dr. Óscar Lopes, residente na Ponte de Vagos, fez saber que está dececionado com a 

escassez da participação do público na presente reunião. Entende que a descentralização é positiva. 

Sobre a freguesia de Calvão, ladeada por duas rotundas, uma a sul, que fica depois da Quinta do Éden 

e não pertence a Vagos mas ao concelho de Mira e, outra a norte que fica em frente ao acesso da 

autoestrada na freguesia de Santo André. Entende que a rotunda necessita de melhoramentos. Sugere 
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ao senhor Presidente que peça sugestões ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Mira, para 

saber como fez para ter aquele trabalho melhor do que o concelho de Vagos. 

O senhor Presidente da Câmara respondeu. Sobre as reuniões descentralizadas. Esta já não é a primeira 

vez que se fazem. As primeiras foram em horário laboral. Em horário pós laboral são estas as primeiras e 

espera que haja adesão por parte da população, para que o esforço valha a pena. Sobre a rotunda, não é 

necessário reunir com o concelho de Mira. Tem autorização para intervir. É necessário dinheiro e ter um 

projeto. Tem estabelecido contactos com alguns artistas vaguenses e empresas no sentido de apresentarem 

soluções. 

 O senhor David Malta, residente em Calvão, para saber em que pé está a previsível, ou não, ligação 

da A17 à zona Industrial de Vagos? Ou, já se abandonou a ideia? 

O senhor Presidente da Câmara respondeu. A ideia não se abandonou. Ainda não foi lançado o 

procedimento concursal. Existe o projeto de execução e falta o caderno de encargos. Mas não podemos 

esquecer que existe uma carga financeira pesada. Mais ou menos meio milhão de euros para o ano 2018 e 

meio milhão de euros para o ano 2019, sem qualquer financiamento comunitário. Para executar a estrada 

Rines /Sanchequias foi contraído um empréstimo para já de cerca de 900 mil euros e é o único 

financiamento que tem. Tem de arranjar espaço orçamental e financeiro para incluir essa obra nos próximos 

anos. 

 O senhor Adélio Nunes, residente em Calvão, para saber quando começam as obras de saneamento 

em Calvão? 

O senhor Presidente da Câmara respondeu, que há plano concertado com a Adra. Está concluído o 

saneamento na freguesia de Soza. Este ano está em fase de adjudicação a obra em Ervedal e parte de Rio 

Tinto. Está em fase de adjudicação o resto do Rio Tinto e Tabuaço. Está a ser desenvolvido o projeto para 

a Carregosa e desta forma ficará fechada a freguesia de Ouca. Em 2019, o objetivo é fechar a rede na zona 

sul do concelho, Ponte de Vagos, Santa Catarina e Fonte de Angeão. Em 2020/21, está previsto que se 

comecem as tramitações necessárias para as freguesias de Santo António, Santo André e Calvão. 

Posteriormente Gafanha da Boa Hora. Esta é a calendarização que temos planeada. 

 O senhor Carlos Francisco, residente em Calvão, fez saber que o trânsito melhorou na Rua Padre 

Batista, com a limitação que se impôs. No entanto entende, que se deve limitar ainda mais. 
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Sobre o ante projeto para requalificação à volta do Parque da Lagoa, esteve a apreciá-lo e a proposta 

em relação ao estacionamento não vem resolver o que interessa, ao club de futebol e à freguesia. Os 

projetos são para resolver problemas, não apenas para ficarem bonitos. 

 O senhor Presidente da Câmara respondeu. Todas a ideias são bem acolhidas. Este estudo teve uma 

componente ambiental muito forte por isso admite que em termos de arquitetura/urbanização possa ter 

melhorias. 

Sobre a questão do trânsito não há soluções perfeitas. O estradão estava mal. As pessoas, e bem, 

reclamaram, para que fosse alcatroado, foi alcatroado. Não sabíamos que se ia tornar, numa autoestrada de 

camiões. Foi encontrada uma solução equilibrada. não permite o exagero de viaturas com 40 ou mais 

toneladas. A solução das 26 toneladas foi ponderada, no sentido que permite a passagem de viaturas de 

algumas e para algumas das nossas empresas. Mesmo assim ainda há algumas reclamações. 

 O senhor Vereador, eng.º João Domingues, para dar nota de que a estação elevatória de Ouca 

apresenta-se com um cheiro imundo. 

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que não é uma estação elevatória, mas sim uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais. Em funcionamento normal trata as águas residuais e após esse tratamento 

leva-as a destino final, numa linha de água. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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 dezanove horas e quarenta e 

cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


