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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 17/2019, de 18 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de julho de dois mil e dezanove, pelas nove horas e nove e trinta 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 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, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ----------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

A Câmara Municipal aprovou um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador Renato André 

Valente da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Mais deliberou que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família. --------------------------------- 

Deve o NAJ, proceder em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para colocar 4 questões: --------------- 

 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios - A margem de segurança entre 

o Lidl e o Restaurante Barracão na EN 109, está ser cumprida? De quem é a jurisdição 

para garantir os afastamentos? --------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 17/2019, de 18 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

 Fontes – Saber de quem é a responsabilidade da análise das águas das fontes e de 

publicitar a informação do resultado das mesmas? --------------------------------------------- 

 Trânsito de pesados na Gafanha da Boa Hora, nomeadamente na rua Principal ou rua dos 

semáforos. Para quando a retirado do trânsito de pesados especialmente na época balnear?  

 Vagos Sensation Gourmet – Não será altura de se repensar o evento? Tendo em conta a 

afluência de pessoas ao evento como é referido pela comunicação social, à volta de 20 

mil. Talvez já não seja necessário subsidiar o mesmo. Até porque não é um evento da 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu pela mesma ordem: --------------------------- 

 PMDFCI – Na elaboração e na Comissão do Plano participam várias entidades, 

nomeadamente aquelas que têm competências e obrigações de limpeza em determinadas 

áreas. Sobre a EN1O9, especificamente, ainda hoje não nos foi passada a competência da 

gestão da mesma. Neste momento a competência de limpeza das faixas é, sem dúvida, da 

I.P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fontes – As fontes são gestão das juntas de freguesia. Em conjunto com as Águas do 

Carvoeiro já nos disponibilizamos a fazer as análises. O processo é sempre acompanhado 

pela sr.ª Delegada de Saúde. ----------------------------------------------------------------------- 

 Trânsito de pesados – Na verdade não está a ver a que transito pesado se refere. Aquando 

do transporte de areias, no âmbito da empreitada da Polis, sim. Passaram muitos veículos 

pesados. Agora acredita que passem mais pela Estrada Florestal. Mas vai apurar mais 

objetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vagos Sensation Gourmet – Este é um evento da Câmara Municipal. O que se faz é 

contratar uma empresa para a organização, digamos que é o chamado conceito “chave na 

mão”. Este ano não temos um estudo concreto, até porque são estudos caros. Temos dados 

muito concretos que têm a ver com a utilização da rede wi-fi na Praia da Vagueira. Coisa 

diferente são as pessoas que contribuíram para o evento, nomeadamente com a compra 

do kit, que não foi adquirido pelas 20 mil pessoas. O que se pretende, fundamentalmente, 

com este evento é a divulgação e a projeção do Município e da Praia da Vagueira. ------- 

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

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, acrescentou ainda que o número de visitantes 

transmitidos pela comunicação social justifica-se pelos novos utilizadores da rede wi-fi. No 

primeiro dia registaram-se cerca de dez mil. No segundo doze mil e no terceiro quinze mil o que 

significa mais de trinta mil pessoas. Claro que estes números refletem não só as que estiveram no 

Vagos Sensation Gourmet mas também as que passaram pela Praia da Vagueira. ------------------- 

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

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de julho de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 510.717,35 € (quinhentos e dez mil, setecentos e dezassete euros e trinta e cinco 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 17 de junho a 12 de julho 

de 2019 – 05 despachos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 11 de junho a 13 de julho de 2019 – 27 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 1 DO PMAAD 2019 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 15 de julho de 2019, que a seguir se transcreve; ---------------- 

“Considerando: 
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1. O Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante designado 

por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos; 

2. Que os presentes processos de candidatura cumpriram o estipulado no n.º 1 do artigo 

14.º do PMAAD; 

3. A aprovação em reunião da Câmara Municipal de 23/05/2019 do “Anexo 1 – 

Critérios e Subsídios do Subprograma 1” do PMAAD, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do art.º 15.º do referido regulamento; 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de atribuir o 

apoio financeiro constante nos relatórios finais de apuramento do apoio financeiro, em 

anexo, referente ao subprograma 1 do PMAAD para o ano de 2019, nomeadamente: 

i. Colégio Diocesano de Nossa Sr.ª Apresentação de Calvão: €465,00 (quatrocentos 

e sessenta e cinco euros); 

ii. Vagos Sport Clube: €2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta euros); 

iii. CCDR Covão do Lobo: €18.484,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e quatro 

euros); 

iv. CRAC – Centro Recreativo e Ação Cultural: €7.370,00 (sete mil, trezentos e 

setenta euros); 

v. Futebol Clube Vaguense: €20.262,00 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois euros); 

vi. Grecas – Vagos: €19.722,90 (dezanove mil, setecentos e vinte e dois euros e 

noventa cêntimos); 

vii. Associação Desportiva de Vagos: €49.834,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e 

trinta e quatro euros); 

viii. Associação Ritmo das Formas – Club de Dança: €4.977,50 (quatro mil, 

novecentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos).”; ------------------------- 

 Requisições n.ºs 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 e 1861; ----------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 15 de julho de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir: -------------------------------------------------- 

 Ao Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, um subsídio no valor 

de 465,00 € (quatrocentos e sessenta e cinco euros); --------------------------------------------------- 

 Ao Vagos Sport Clube, um subsídio no valor de 2.550,00 € (dois mil, quinhentos e cinquenta 

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

 Ao CCDR Covão do Lobo, um subsídio no valor de 18.484,00 € (dezoito mil, quatrocentos e 

oitenta e quatro euros); -------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 17/2019, de 18 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

5 

 Ao CRAC – Centro Recreativo e Ação Cultural, um subsídio no valor de 7.370,00 € (sete mil, 

trezentos e setenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao Futebol Clube Vaguense, um subsídio no valor de 20.262,00 € (vinte mil, duzentos e 

sessenta e dois euros); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ao GRECAS – Associação Desportiva Recreativa Cultural Santo António de Vagos, um 

subsídio no valor de 19.722,90 € (dezanove mil, setecentos e vinte e dois euros e noventa 

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

 À Associação Desportiva de Vagos, um subsídio no valor de 49.834,00 € (quarenta e nove 

mil, oitocentos e trinta e quatro euros); ------------------------------------------------------------------ 

 À Associação Ritmo das Formas – Club de Dança, um subsídio no valor de 4.977,50 € (quatro 

mil, novecentos e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------------- 

Devem a DGF e o NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------- 

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

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

3.2 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – GRECAS - 

VAGOS – XIV MILHA URBANA PRAIA DA VAGUEIRA/CA VAGOS ----------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 12 de julho de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), bem como, apoio logístico/técnico à organização 

da atividade; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Requisição n.º 1847, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros); ------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de julho de 2019: “À Reunião 

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

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

ao Grecas - Vagos, um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) para o evento XIV Milha 

Urbana Praia da Vagueira/CA Vagos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Devem a DGF e o NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

3.3 ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DE SURFISTAS DE VAGOS – CIRCUITO TRIANGULAR DPP – ETAPA VAGUEIRA 

2019 (27 E 28 JULHO) --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 12 de julho de 2019, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros), bem como, apoio 

logístico/técnico à organização da atividade; ---------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1846, no valor de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta euros); ----- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 12 de julho de 2019: “À Reunião 

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

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

à Associação Surfistas de Vagos, um subsídio no valor de 2.250,00 € (dois mil, duzentos e cinquenta 

euros) para o evento Circuito Triangular DPP – Etapa Vagueira 2019 (27 e 28 Julho). ----------------- 

Devem a DGF e o NEDJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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

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

3.4 GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS -------------------------------- 

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

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

nesta Câmara Municipal em 10 de julho de 2019, solicitando: “a concessão de apoio 

financeiro… para a realização das atividades anuais deste grupo.”; ----------------------- 

 Informação da DCAJ, de 15 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

1. Pretensão - O Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, doravante 

denominado por Grupo Folclórico, pretende que lhe seja concedido um subsídio 

financeiro no valor de €13.700,00, que se destina a apoiar a execução 

financeira do plano de atividades proposto para 2019. 

2. Documentação de apoio - A análise da pretensão foi efetuada com base na 

documentação constante do processo, designadamente da ata de tomada de 

posse dos corpos sociais, atas de aprovação do orçamento e plano de atividades 
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de 2019, do relatório de execução do plano de atividades e contas de 2018, e 

respetivos Estatutos anexos ao pedido. 

No entanto, por se ter verificado, durante a análise do pedido, que o mesmo não 

se encontrava devidamente instruído, foi solicitado ao Grupo Folclórico de 

Santo António de Vagos que procedesse à entrega de fotocópia das atas de 

aprovação do relatório de atividades e contas de 2018, e do plano de atividades 

e orçamento para 2019, bem como do Anexo IV - Modelo de Relatório de 

Execução do Plano de Atividades e Contas devidamente preenchido e assinado, 

os quais se anexam. 

3. Natureza jurídica – O Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, Pessoa 

Coletiva nº 504305727, é uma associação cultural, com sede em Santo António 

de Vagos, e tem como objeto social o exercício de atividades culturais e 

recreativas em geral, folclore e etnografia da região de Vagos em especial, 

conforme se pode verificar pelos respetivos Estatutos. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise da ata de aprovação do relatório de execução do plano de 

atividades e de contas do ano 2018, é de referir que a Associação: 

   - Executou a totalidade das atividades propostas; 

- Conseguiu um auto financiamento no valor total de 

€3.541,00, o que representa 21% da receita do ano 2018; 

- Em 2018 foram-lhe atribuídos, e pagos, um subsídio para a 

execução do plano de atividades de 2018 no valor total de € 

3.750,00 (três mil duzentos e cinquenta euros), e um subsídio 

extraordinário para a realização do Festival do Moliceiro no 

valor total de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros); 

- Foi-lhe ainda atribuído um subsídio no valor total de 

€1.000,00, para a aquisição de trajes para os grupos das 

crianças das escolas EB1 da Quintã e da C+S de Vagos, o qual 

não faz parte do Relatório de Contas de 2018, uma vez que foi 

pago em 26/03/2019. 

b) Sobre o plano de atividades e orçamento apresentado para o ano 2019, 

é de referir o seguinte: 

- O Grupo Folclórico prevê um autofinanciamento de 13% da 

receita total prevista no orçamento; 

   - Propõe-se a executar as seguintes atividades: 

 Realização do Festival do Moliceiro em 

28/07/2019; 
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 Participação em Festivais de Folclore e 

outras atuações;  

 Aquisição e reparação de instrumentos, 

roupas e calçado; 

 Continuação da recolha de informação 

sobre cultura popular; 

 Recriação de diversas atividades 

tradicionais ao longo do ano; 

 Formação de jovens no domínio da música 

e danças tradicionais; 

 Enriquecimento do museu regional e 

etnográfico da Casa Gandaresa; 

 Realização da Feira da Batata Doce em 

setembro. 

c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do Regulamento, como 

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

artística, a difusão/reprodução cultural, a intervenção social e o 

número de entidades parceiras, permitem aferir que o Grupo 

Folclórico é uma mais-valia quer através da participação em vários 

festivais de folclore, contribuindo para a divulgação do património 

cultural do Concelho, quer através da reprodução de usos e costumes 

e na formação de jovens, cumprindo, assim, os requisitos para a 

atribuição do subsídio. 

d) Junto, em anexo, o correspondente quadro de análise de resultados. 

Face o exposto, cumpre-me, ainda, informar o seguinte: 

Encontrando-se o pedido devidamente instruído, deve a Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 7.º do Regulamento de Atribuição de Subsídios às associações culturais, 

socioeducativas, artísticas, recreativas e humanitárias de Vagos, definir o valor do 

subsídio a atribuir ao Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, assim como o 

respetivo plano de pagamentos. 

Dever-se-á, previamente, proceder a respetiva cabimentação orçamental.”; -------------- 

 Requisição n.º 1851, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ------------------------------ 

 Requisição n.º 1852, no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros); ---------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 15 de julho de 2019: “À reunião de 

Câmara. Proponho 4.000 €, para o Plano de atividades e 7.500 €, para o Festival do 

Moliceiro”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 4.000,00 € (quatro mil euros) – Plano de Atividades. -------------------------------------------------- 

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

Devem a DGF e a DCAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -------------------- 

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.1 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

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

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal, em 19 de junho de 2019, requerendo “isenção do 

pagamento de todas as taxas referentes à festa em honra de São João Batista e Imaculado 

Coração de Maria a realizar nos dias 6 e 7 de julho/2019, no largo da Capela de 

Sanchequias”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da CNAJ, de 21 de junho de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------- 

“Concordo com a informação técnica. A mesma cumpre com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis. Acrescente-se à referida informação que, embora o n.º 2 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, estabeleça que 

“a assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova regulamento 

contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, 

objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios.”, o certo 

é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos prevê, 

no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções ou reduções subjetivas 

das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido no n.º 2 deste preceito 

legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º introduzida pela Lei n.º 

51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. Assim, e em conformidade 

com a informação … proponho que remeta o pedido de isenção de taxas para a próxima 

reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de uma matéria da sua competência.”;  

 Valor das taxas (NAJ) = 65,45 € (sessenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos); -- 



 
 

Ata n.º 17/2019, de 18 de julho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

10 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 03 de julho de 2019: “À próxima 

reunião de Câmara, para ratificação.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a isenção do pagamento das taxas 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – ISENÇÃO E REDUÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------- 

4.2 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE MESAS – RATIFICAÇÃO ------------------------ 

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

 Requerimento da Associação de Moradores de Mesas, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal, em 21 de junho de 2019, requerendo “isenção do pagamento de 

taxas”; --------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 Informação da CNAJ, de 08 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“….Concordo com a informação técnica, dado que a mesma cumpre com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis. Acrescente-se à referida informação que, embora o 

n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, estabeleça 

que “a assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova 

regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais 

ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios.”, o certo é que o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Vagos prevê, no seu artigo 26.º, uma norma especifica referente às isenções 

ou reduções subjetivas das taxas, devendo-se considerar desta forma cumprido o exigido 

no n.º 2 deste preceito legal. Refira-se ainda que com a redação do n.º 2 do artigo 16.º 

introduzida pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, o artigo 27.ª do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Vagos deixa de ter aplicação prática. 

Assim, e em conformidade com a informação … proponho que remeta o pedido de 

isenção de taxas para a próxima reunião de câmara, ao abrigo do disposto no n.º 9 do 

artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, por se tratar de 

uma matéria da sua competência.”; -------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (NAJ) = 62,45 € (sessenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 10 de julho de 2019: “À próxima 

reunião de Câmara, para ratificação.”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a isenção do pagamento das taxas 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDA – PROC.º OEC 173/10 – VAGOS 

E SANTO ANTÓNIO – RECEÇÃO PROVISÓRIA ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Vagoplano – Terraplanagens Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 28 de março de 2019, requerendo informação no sentido de proceder ao 

levantamento da garantia bancária, relativamente ao processo de obras 173/10; --------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 29 de junho de 2018; ---------------------------------------------------- 

 Informação da DU, de 03 de julho de 2019, concluindo: ------------------------------------------------- 

“… 

4. A Comissão de Vistorias para o efeito, elaborou o respetivo Auto de Vistoria em 29/06/2018, 

associado ao processo correspondente de Autorização de Utilização (AU53/2017). Será de referir 

que nos termos do artigo 87º do RJUE, é competência da Câmara Municipal deliberar sobre a 

receção provisória das Obras de Urbanização, sendo conveniente a ocorrência desta formalidade 

ser verificada. 

5. Assim e tendo em conta o artigo 54º do RJUE, o valor da caução prestada sob forma de garantia 

bancária, conforme Clausula 3.ª  do referido contrato, poderá ser reduzida sem ultrapassar 90% 

do montante inicial da caução, sendo o remanescente libertado com receção definitiva das obras 

de urbanização.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDU, de 04 de julho de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“… De acordo com os pontos 4 e 5 da informação… deverá ser remetido a reunião da CM o auto 

de vistoria, para homologação e para deliberação quanto à redução do montante da caução”; -- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de julho de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a receção provisória das obras de 

urbanização, bem como autorizar a redução da caução em 90%. --------------------------------------------- 

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

2 – LUCINDA CONCEIÇÃO FERNANDES SANTOS – PROC.º 147/19 – CALVÃO – CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3254 RUSTICO -------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Lucinda Conceição Fernandes Santos, de 12 de junho de 2019, solicitando 

certidão de compropriedade, referente ao artigo 3254 R; ------------------------------------------------- 

  Informação do CDPOP, de 02 de julho de 2019, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 03 de julho de 2019: “À reunião de Câmara”.  

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

prédio sito em Parada de Baixo, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, inscrito na conservatória de 

Vagos com o n.º 1799 e com o artigo matricial 3254 R, da freguesia de Calvão. --------------------------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos, residente em Vagos, para perguntar: ---------------------------------------- 

 Quem manda em Portugal? Porque são dados tantos subsídios aos bancos? ---------------- 

 O que foi fazer a Proteção Civil para Moçambique? ------------------------------------------- 

 Até quando vamos continuar a pagar taxas à AdRA. O senhor Presidente deveria fazer 

qualquer coisa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 O trânsito pesado que passa na rua João MC da Rocha deveria ser desviado para a A17;  

 Pede para que um calceteiro vá reparar o passeio junto da sua habitação. ------------------ 

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal 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 quarenta 

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


