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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 06/2019, de 07 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de março de dois mil e dezanove, pelas nove horas e quarenta e um minutos, no edifício da 

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

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

senhores Vereadores eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, Maria Dulcínia Martins Sereno, dr. Óscar 

Lopes Francisco, 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 

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

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

senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco, conforme comunicação dirigida ao senhor Presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para dar conhecimento da versão aprovada em sessão 

da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2019, do Regulamento de Concessão de Regalias 

Sociais aos Bombeiros Voluntários de Vagos, conforme seu despacho de 04 de março de 2019, 

que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------  

“Despacho 

Considerando que a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal a aprovação do 

Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, com base no projeto 

aprovado em reunião camarária de 21/02/2019; ---------------------------------------------------------- 
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Considerando que, na sessão de 28/02/2019, a Assembleia Municipal aprovou o correspondente 

Regulamento, com exclusão do seu artigo 13º; ------------------------------------------------------------ 

Determino que a Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica, proceda às alterações necessárias 

ao documento que foi objeto de aprovação e efetue os demais procedimentos com vista à sua 

publicação e publicitação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais determino que, posteriormente, se dê conhecimento do documento final à Câmara 

Municipal, bem assim do presente despacho. -------------------------------------------------------------- 

Vagos, 4 de março de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, (Silvério Rodrigues Regalado, Dr.).”. ------------------------- 

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

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

 O senhor Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco para colocar quatro questões: ------------------------ 

o Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias – A sinalética dos desvios é pobre ou 

redutora. Existe a possibilidade de falar com o empreiteiro de modo a sinalizar os desvios 

de uma forma mais adequada? --------------------------------------------------------------------- 

o Primeiro troço da estrada do Parque de Campismo – Este troço já está concluído? Os 

acabamentos não estão em condições. Verificam-se algumas bolsas de água e o 

pavimento não é regular. Notam-se alguns desníveis. ----------------------------------------- 

o AdRA – O plano de investimento inicialmente acordado não está a ser cumprido. Será 

este investimento recuperado em 2019? --------------------------------------------------------- 

o Compra de terrenos do Lidl – O Lidl já efetuou os pagamentos. O dinheiro já foi aplicado? 

O que pretende o senhor Presidente fazer com o dinheiro? Já não vai ser aplicado na 

construção dos novos armazéns? ------------------------------------------------------------------ 

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

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

o Beneficiação da EM 598 – Rines – Sanchequias – Em relação à sinalética não consegue 

perceber qual a sugestão. Quem aprova a sinalização temporária é a Câmara Municipal. 

Cumpre depois à fiscalização verificar se o plano é ou não cumprido. É evidente que se 

as pessoas não respeitam a sinalização e não se desviam no primeiro sinal, tudo fica mais 

complicado. É importante que os desvios sejam respeitados. Vamos estar mais atentos 

aos próximos planos de sinalização que venham à Câmara Municipal para aprovar, de 

modo a minimizar estes constrangimentos. ------------------------------------------------------ 
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o Estrada do Parque de Campismo – Foi feita a opção de utilizar o perfil de via e pavimentar 

por cima da via existente. Poder-se-ia ter feito a regularização da via mas por uma questão 

financeira optou-se por não o fazer. Embora não seja por esta razão que surjam problemas 

em obra. Se a obra estiver a acumular água ou com alguns problemas, tendo em conta 

que ainda não está concluída e que ainda não foi feita a receção provisória, poderemos 

sempre contar com a garantia durante os prazos legais, sendo a responsabilidade do 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o AdRA – Quando entrámos para a AdRA em 2009 havia um plano de investimento que 

tinha de ser cumprido. A partir de 2011 entrámos num plano de austeridade e a AdRA 

também sofreu com esta situação. Com capitais públicos e sujeita às restrições que daí 

advinham, esteve impedida de fazer investimentos. -------------------------------------------- 

É evidente que isso atrasou o plano de investimento que a AdRA tinha e que há data de 

hoje já estaria mais avançado do que aquilo que está. Desde que a austeridade abrandou 

já fez várias obras, nomeadamente: --------------------------------------------------------------- 

 Duas empreitadas na freguesia de Soza; 

 Uma empreitada na freguesia de Ouca; 

 Em fase de acabamento uma empreitada na freguesia de Santo André; 

 Foi lançado concurso público para o PAR 11 (Carregosa e resto de Ouca); 

 Lançados os concursos para fechar a Zona Sul do Concelho de Vagos; 

 Estão em avaliação, na vila de Vagos, as infraestruturas de ruas que poderão vir 

a ser intervencionadas futuramente como a rua Padre Vicente Maria da Rocha e 

a rua da Fonte. 

A AdRA está a recuperar o tempo perdido por força das circunstâncias. Objetivamente o 

que interessa não são os valores mas sim o serviço. Acredita que até 2023 teremos 

saneamento, com uma taxa de cobertura de quase a 100% no Concelho de Vagos. ------- 

o Pagamento dos terrenos do Lidl – Em termos de pagamentos já foi tudo recebido. Como 

já foi referido anteriormente a construção dos novos armazéns não são uma prioridade, 

embora continue nos nossos objetivos. Os trabalhadores estão satisfeitos. Neste momento 

existem uma série de coisas que queremos realizar. Temos de tomar opções. - 

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

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 06 de março de 2019, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 45.556,94 € (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e noventa e quatro 

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 a 23 de fevereiro de 

2019 – Nada a registar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU) - No período de 17 a 23 de fevereiro de 2019 – 08 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 2 DO PMAAD – ASSOCIAÇÃO 

DE CICLISMO TREPANELAS – V RESISTÊNCIA NOTURNA DE VAGOS ----------------

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

 Informação do CNEDJ, de 27 de fevereiro de 2019, propondo a atribuição de apoio 

logístico/técnico e de um subsídio no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros);  

 Requisição n.º 661, no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros); --------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 27 de fevereiro de 2019: “À Reunião 

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

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

à Associação de Ciclismo Trepanelas, um subsídio no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos 

euros) para a “V Resistência Noturna de Vagos”. ---------------------------------------------------------------- 
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Deve a DGF, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---------------------------------- 

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

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

3.2 ORFEÃO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Direção do Orfeão de Vagos, de 15 de janeiro de 2019, solicitando 

subsídio capaz de suportar o aluguer de um autocarro, para a deslocação do Orfeão a 

Espanha (La Coruña); ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 28 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ---------- 

“1 - O Orfeão de Vagos é uma entidade legalmente constituída, e que anualmente tem 

vindo a merecer apoios da Câmara Municipal para o desenvolvimento das suas 

atividades, seja no âmbito de candidatura anual ao abrigo do Regulamento de Atribuição 

de Subsídios às Associações, seja de natureza extraordinária, designadamente para 

deslocações ao estrangeiro, ao abrigo, também, desse Regulamento. 

2 – No que diz respeito ao presente ano, o Orfeão de Vagos ainda não formalizou a 

candidatura com vista à atribuição do subsídio anual – o prazo termina a 31 de março – 

pelo que, caso a Câmara Municipal entenda reconhecer o interesse público da 

deslocação e os motivos que fundamentam a pretensão, não vejo inconveniente na 

atribuição de um subsídio extraordinário para esse fim.”; ----------------------------------- 

 Requisição n.º 663, no valor de 600,00 € (seiscentos euros); --------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de fevereiro de 2019: 

“Proponho à Câmara um subsídio de 600 Euros, para ajudar os custos da viagem a 

Espanha.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Orfeão de Vagos, um subsídio no valor 

de 600,00 € (seiscentos euros) para a deslocação a Espanha (La Coruña). ---------------------------------- 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – ACIDENTE – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – GRAÇA MARIA SIMÕES 

FERREIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Graça Maria Simões Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 24 de julho de 2018, solicitando indemnização por uma queda, no Largo Parracho Branco na 

Praia da Vagueira; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDCAJ, de 21 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“1. A Sra. Graça Maria Simões Ferreira, residente na Rua das Padeiras, nº 38, freguesia de Vagos 

e Santo António, concelho de Vagos, em 24/07/2018, veio solicitar indemnização por uma queda 

que sofreu no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, por irregularidade no passeio. Dá 

a conhecer que magoou a mão e o joelho, e estragou duas peças de roupa. Solicita a reparação 

dos danos pessoais e o conserto da irregularidade. ------------------------------------------------------- 

2. Sobre o assunto, foi prestada informação, em 31/10/2018, que conclui no sentido do 

indeferimento da pretensão, com base nos fundamentos que, resumidamente, se descrevem: ------ 

“ … No caso em apreço, constata-se, com interesse para a decisão, que a Sra. Graça Maria 

Simões Ferreira alegadamente terá sofrido uma queda no Largo Parracho Branco, na Praia da 

Vagueira, em consequência de uma irregularidade no passeio, que lhe terá provocado danos 

físicos e materiais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

… Porém, da informação constante do processo nada mais é referido, designadamente o local e 

características da irregularidade; a data e hora em que aconteceu a queda; as circunstâncias em 

que ocorreu; e o montante dos danos. ----------------------------------------------------------------------- 

… A este propósito importa lembrar aqui o teor das conclusões do Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo Sul, de 20/11/2017, Procº 11496/14, que foram as seguintes: ------------------------ 

“Não pode considerar-se estabelecido o nexo de causalidade entre a queda da Recorrente e o 

buraco existente no passeio, quando apenas ficou provado a coexistência temporal da queda e do 

buraco, mas não houve testemunhas presenciais do acidente e nada se provou quanto às 

caraterísticas do passeio, suas dimensões e tipo de piso, nem sobre as caraterísticas do próprio 

buraco, sentido de marcha, visibilidade e estado do tempo, o que impede a ilação de que tal buraco 

teria sido determinante da queda da Recorrente e que esta queda não podia ter tido outra causa 

que não o referido buraco.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

… Assim, a ausência de informação factual, concreta, precisa e objetiva, exclui qualquer ilicitude 

e culpa por parte do Município de Vagos, no caso em apreço, e, como tal, fica também excluído 

qualquer nexo de causalidade entre a existência da irregularidade e a queda da Sra. Graça Maria 

Simões Ferreira.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Face à intenção de indeferimento, procedeu-se à audiência prévia da interessada, através do 

ofício nº 1944, de 14/11/2018, vindo a mesma pronunciar-se, por documento entrado nos serviços 

em 19/11/2018, dizendo, resumidamente, que a ocorrência teve lugar no dia 21/07/2018, por volta 

das 21 horas; andou a fazer tratamento no Centro de Saúde; rompeu as calças e o casaco, no 

valor aproximado de €80,00 e €55,00, respetivamente; esteve uma semana parada praticamente 

sem poder trabalhar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Do exposto resulta que a Sra. Graça Maria Simões Ferreira não acrescenta informação 

factual, concreta, precisa e objetiva, sobre as circunstâncias em que se verificou a queda, e 

designadamente que essa queda não podia ter tido outra causa que não a irregularidade do 

pavimento, pelo que não há motivos para serem alterados os fundamentos constantes da referida 

informação de 31/10/2018. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Pelos motivos expostos, sou de parecer que deverá ser indeferida a pretensão da requerente.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, dr.ª Susana Gravato, de 27 de fevereiro de 2019:“À próxima 

reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de danos 

apresentado, com base na informação técnica do CDCAJ, de 21 de fevereiro de 2019. ------------------ 

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

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

6 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR – PÁSCOA 2019” – PROPOSTA DE 

NORMAS INTERNAS E CRONOGRAMA ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 01de março de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------- 

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

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

durante as interrupções letivas; ------------------------------------------------------------------------- 

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

instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos, de atividades que visem suprimir a 

lacuna referida no ponto anterior; ---------------------------------------------------------------------- 

3. Que o Município de Vagos é proprietário das instalações desportivas que compõem o 

Complexo Desportivo Municipal, bem como de outros espaços que, devidamente 
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rentabilizados, permitem a realização de um vasto leque de atividades que permitiriam ocupar 

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

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

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

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

5. Que compete à Câmara Municipal, de acordo com o definido na alínea u) do número 1 do 

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

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

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

6. A aprovação do Regulamento Interno do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior, na 

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

7. Que o Município de Vagos se encontra habilitado para a organização de campos de férias, 

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

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Vagos delibere no sentido de aprovar as 

propostas de Normas Internas e do Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2019.”;  

 Normas Internas do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2019, que a seguir se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2019” 

Nota introdutória 

A organização, pelo Município de Vagos, do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior – 

Páscoa 2019, destinado a crianças e a jovens dos 6 aos 15 anos, visa uma ocupação saudável dos 

tempos livres, com uma forte ênfase nas vertentes desportiva, educativa, social e cultural.  

O programa compreende 9 dias, em formato não residencial, proporcionando às crianças e aos 

jovens um vasto leque de atividade visando novas aprendizagens, a aquisição de competências 

pessoais e sociais, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis e fisicamente ativos. Com 

a presente atividade, o Município de Vagos pretende responder às necessidades de ocupação das 

crianças e dos jovens no período de férias escolares da Páscoa, proporcionando uma alternativa 

válida e de confiança para as famílias. 
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Com o objetivo de garantir a prestação de um serviço público de qualidade, o presente campo de 

férias será realizado de acordo com o disposto no Regulamento Interno do Programa Municipal 

Vagos em Ação Júnior, aprovado na reunião da Câmara Municipal de 2 de março de 2017. 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. As presentes normas internas estabelecem as regras específicas de funcionamento do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior - Páscoa 2019, doravante designado VEAJ - 

Páscoa 2019, as quais serão aplicadas sem prejuízo do disposto no Regulamento Interno do 

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. 

2. A realização do VEAJ - Páscoa 2019, mediante a oferta de atividades de carácter desportivo, 

educativo, social e cultural, tem como 

objetivo:

  

a. Apoiar as famílias durante a pausa letiva da Páscoa, ao nível da ocupação saudável 

dos tempos livres das crianças e dos jovens; 

b. Promover a realização de um conjunto de atividades que responda às motivações 

intrínsecas e extrínsecas das crianças e dos jovens, proporcionando-lhes atividades 

individuais e coletivas, adequadas às diferentes faixas etárias e níveis de 

desenvolvimento; 

c. Desenvolver as capacidades motoras dos jovens, através das várias atividades 

propostas, visando o seu desenvolvimento integral e saudável; 

d. Impulsionar a sociabilização de crianças e jovens e fomentar a evolução intelectual, 

emocional e social, promovendo a procura de novas vivências e de novas 

aprendizagens; 

e. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade e o respeito pelo outro.  

Artigo 2.º 

Entidades Promotoras 

O VEAJ - Páscoa 2019 tem como entidades promotoras e organizadoras a Câmara Municipal de 

Vagos (registo n.º 193/DRC do Instituto Português da Juventude, IP), adiante designada por 

CMV, o Agrupamento de Escolas de Vagos, adiante designado por AEV e a Junta de Freguesia 

de Vagos e Santo António, adiante designada por JFVSA. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

O VEAJ - Páscoa 2019 destina-se exclusivamente a crianças e a jovens com idade entre os 6 e os 

15 anos. 

Artigo 4.º 

Período de realização e horários de funcionamento 

1. O VEAJ - Páscoa 2019 irá contemplar dois momentos distintos, em formato não residencial: 
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a. Primeiro momento: 8 a 12 abril; 

b. Segundo momento: 15 a 18 abril. 

2. O VEAJ - Páscoa 2019 realiza-se em dias úteis, das 9h30 às 17h30. 

3. Os períodos e os horários referidos no número anterior serão divulgados publicamente, 

constando ainda do manual de acolhimento a entregar aos participantes.  

Artigo 5.º 

Inscrição 

1. A inscrição no VEAJ - Páscoa 2019 deverá ser realizada mediante o preenchimento de 

formulário próprio (ficha de inscrição) e efetivada na Secretaria da Piscina Municipal de 

Vagos ou na Secretaria da Piscina de Calvão até: 

a. Momento 1: 23 de março de 2019; 

b. Momento 2: 30 de março de 2019. 

2. A realização das inscrições no VEAJ - Páscoa 2019 é condicionada à existência de vagas 

(mínimo de 20 participantes e máximo de 120 participantes), podendo o processo ser 

encerrado previamente uma vez atingido o limite de vagas disponíveis. 

3. Excecionalmente, se ainda se verificar a existência de vagas, poderão ser aceites inscrições 

após o fim dos prazos definidos no n.º 1 do presente artigo, desde que tal não condicione a 

programação das atividades entretanto organizadas. 

4. A inscrição só será aceite e validada mediante a entrega da ficha de inscrição devidamente 

preenchida, dos documentos solicitados e após a realização do respetivo pagamento. 

5. Para efeitos do disposto no número anterior, no ato da inscrição deverão ser entregues os 

seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida (fornecida pela CMV); 

b. Fotocópia do cartão de cidadão ou de outro documento identificativo do 

participante, do Encarregado de Educação e da(s) pessoa(s) autorizada(s) a vir 

buscar o participante; 

c. Fotocópia do cartão de utente do Sistema de Saúde do participante; 

d. Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar o regresso a casa 

sozinho ou com pessoa autorizada. 

6. No ato da inscrição no VEAJ - Páscoa 2019 é devido o pagamento da seguinte quantia: 

a. Valores para apenas uma 

inscrição:

  

i. Momento 1: 40,00€; 

ii. Momento 2: 35,00€; 

iii. Programa 1- Momentos 1e 2: 65,00€; 
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b. Valores por participante, para inscrição de 2 ou mais 

educandos:

  

i. Momento 1: 35,00€; 

ii. Momento 2: 30,00€; 

iii. Programa 1- Momentos 12 2: 55,00€; 

7. As fichas de inscrição são numeradas de acordo com a ordem de entrega. Após alcançado o 

limite máximo de inscrições, as restantes fichas passarão a constar de uma lista de espera, 

ordenada de igual forma, sendo as desistências colmatadas de acordo com essa lista de 

espera. 

8. A realização do VEAJ - Páscoa 2019 será confirmada aos participantes assim que for 

atingido o número mínimo de inscrições, ou anulada, caso não se atinja esse mesmo número, 

com a antecedência mínima de 72 horas antes da data prevista para o início das atividades. 

9. O valor da inscrição será devolvido na sua 

totalidade:

  

a. Caso o programa não se realize; 

b. Por motivo de saúde do participante, devidamente comprovado por atestado 

médico, que deverá ser entregue antes do início do período em que o participante 

se encontra inscrito; 

c. Se for apresentada a participação de desistência, por escrito, até 72 horas antes do 

início do período em que o participante se encontra inscrito. 

10. Caso o participante não possa estar presente na totalidade dos dias previstos para o período 

em que se inscreveu, não haverá lugar à devolução de qualquer valor correspondente aos 

dias de ausência. 

11. Nos casos em que a inscrição se realizar durante o decurso do VEAJ - Páscoa 2019 será 

devido o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

Artigo 7.º 

Locais das atividades 

1. As atividades do VEAJ - Páscoa 2019 serão realizadas principalmente nas instalações do 

Complexo Desportivo Municipal de Vagos (CDMV). 

2.  Serão ainda utilizadas outras instalações e/ou espaços exteriores ao CDMV, sempre que as 

atividades a desenvolver assim o exijam.  

3. Os locais das atividades constarão do manual de acolhimento. 

Artigo 8.º 

Disposições finais 

Os casos omissos às presentes normas serão objeto de despacho do Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, em observância pela legislação em vigor e aplicável.  
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Artigo 9.º 

Período de Vigência 

As presentes normas vigoram durante o VEAJ - Páscoa 2019.”; --------------------------------------- 

 Cronograma das atividades VEAJ – Páscoa 2019, que é dado aqui como inteiramente reproduzido 

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

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 01 de março de 2019: “À Reunião Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de Normas Internas e 

Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Páscoa 2019. --------------------------------------------------------- 

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

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

7 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 5/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 12 de fevereiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 26 de fevereiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 98,00 € (noventa e oito euros), durante um 

período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.176,00 € (mil cento e setenta e seis euros), 

no total; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição N.º 688, no valor de 980,00 € (novecentos e oitenta euros), para o ano em curso e 

196,00 € (cento e noventa e seis euros), para exercícios futuros; --------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 28 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 98,00 € (noventa e oito euros), o que perfaz um apoio de 

1.176,00 € (mil cento e setenta e seis euros) no total. ------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 6/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de fevereiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 27 de fevereiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), durante 

um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), no 

total; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Requisição N.º 689, no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), para o ano em curso 

e 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), para exercícios futuros; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 28 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO 

PARA RENDA DE CASA – N.º 7/2019 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 22 de fevereiro de 2019, 

solicitando apoio para renda de casa; ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do NAS, de 27 de fevereiro de 2019, confirmando a carência económica do agregado 

e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), durante 

um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), no 

total; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Requisição N.º 690, no valor de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), para o ano em curso 

e 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), para exercícios futuros; -------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 28 de fevereiro de 2019: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 12 

(doze) meses, sendo o valor mensal de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros), o que perfaz um apoio 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

10 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – CEFA (CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE 

ANGEÃO) – DESFILE DE CARNAVAL 01 DE MARÇO DE 2019 – UTILIZAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA – RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do Agrupamento de Escolas de Vagos, de 13 de fevereiro de 2019; ------------------ 

 Informação da DCAJ, de 27 de fevereiro de 2019, concluindo: “não se vê inconveniente que esta 

Câmara Municipal autorize a utilização da via pública para a realização do referido desfile, 

desde que sejam: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) cumpridas as condicionantes mencionadas no parecer da GNR; ---------------------------- 

b) salvaguardadas as condições de segurança de todos os participantes.”; ------------------- 

 Parecer do CDCAJ, de 28 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“1- A pretensão enquadra-se no âmbito do disposto no artigo 7º, do Decreto-Regulamentar nº 2-

A/2005, de 24 de março, ou seja, “Outras actividades que podem afectar o trânsito normal”, nas 

vias públicas, cuja competência para autorizar é da Câmara Municipal, por força do disposto no 

nº 1, do artº 8º. 

2- Face à impossibilidade de realização atempada de reunião do órgão executivo, sou de parecer 

que deverá a pretensão ser aprovada, nas condições da informação técnica supra referida. 

3- Posteriormente, o despacho deverá ser objeto de ratificação pela Câmara Municipal.”; ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de fevereiro de 2019: “Autorizado nos 

termos da informação técnica de 27/02/2019. À reunião de CM, para ratificação.” ---------------- 

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

Dulcinia Sereno. ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

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

11 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – CEGBH (CENTRO ESCOLAR DA 

GAFANHA DA BOA HORA) – DESFILE DE CARNAVAL 01 DE MARÇO DE 2019 – 

UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do Agrupamento de Escolas de Vagos, de 13 de fevereiro de 2019; ------------------ 

 Informação da DCAJ, de 27 de fevereiro de 2019, concluindo: “não se vê inconveniente que esta 

Câmara Municipal autorize a utilização da via pública para a realização do referido desfile, 

desde que sejam: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) cumpridas as condicionantes mencionadas no parecer da GNR; ---------------------------- 

b) salvaguardadas as condições de segurança de todos os participantes.”; ------------------- 

 Parecer do CDCAJ, de 28 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“1- A pretensão enquadra-se no âmbito do disposto no artigo 7º, do Decreto-Regulamentar nº 2-

A/2005, de 24 de março, ou seja, “Outras actividades que podem afectar o trânsito normal”, nas 

vias públicas, cuja competência para autorizar é da Câmara Municipal, por força do disposto no 

nº 1, do artº 8º. 

2- Face à impossibilidade de realização atempada de reunião do órgão executivo, sou de parecer 

que deverá a pretensão ser aprovada, nas condições da informação técnica supra referida. 

3- Posteriormente, o despacho deverá ser objeto de ratificação pela Câmara Municipal.”; ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de fevereiro de 2019: “Autorizo nos 

termos da informação técnica de 27/02/2019. À RC, para ratificar.” --------------------------------- 

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

Dulcinia Sereno. ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

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

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

12 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA (PAI) 

– DESFILE DE CARNAVAL 01 DE MARÇO DE 2019 – UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – 

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

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

 Comunicação do Agrupamento de Escolas de Vagos, de 26 de fevereiro de 2019; ------------------ 



 
 

Ata n.º 06/2019, de 07 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

 Informação da DCAJ, de 27 de fevereiro de 2019, concluindo: “não se vê inconveniente que esta 

Câmara Municipal autorize a utilização da via pública para a realização do referido desfile, 

desde que sejam: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) cumpridas as condicionantes mencionadas no parecer da GNR; ---------------------------- 

b) salvaguardadas as condições de segurança de todos os participantes.”; ------------------- 

 Parecer do CDCAJ, de 28 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“1- A pretensão enquadra-se no âmbito do disposto no artigo 7º, do Decreto-Regulamentar nº 2-

A/2005, de 24 de março, ou seja, “Outras actividades que podem afectar o trânsito normal”, nas 

vias públicas, cuja competência para autorizar é da Câmara Municipal, por força do disposto no 

nº 1, do artº 8º. 

2- Face à impossibilidade de realização atempada de reunião do órgão executivo, sou de parecer 

que deverá a pretensão ser aprovada, nas condições da informação técnica supra referida. 

3- Posteriormente, o despacho deverá ser objeto de ratificação pela Câmara Municipal.”; ------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcinia Sereno, de 28 de fevereiro de 2019: “Autorizo nos 

termos da informação técnica de 27/02/2019. À RC, para ratificar.” --------------------------------- 

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

Dulcinia Sereno. ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – M.A. INERTES, LDA – SOZA – RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL – LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE AREIAS ------------------------------------ 

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

 Requerimento de M.A. Inertes, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 07 de 

dezembro de 2018, solicitando declaração de interesse público a emitir pela Assembleia Municipal 

de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da CNFM, de 29 de janeiro de 2019, dando nota de que a área pretendida para a 

exploração de inertes está inserida em: --------------------------------------------------------------------- 
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1. Reserva Agrícola Nacional, necessitando, por essa razão, da declaração de 

interesse público; -------------------------------------------------------------------------  

2. Espaços de Exploração Mineira – Áreas de Exploração Consolidada, de acordo 

com o PDM de Vagos; ------------------------------------------------------------------- 

3. Zona de Proteção Alargada do perímetro de proteção da captação SL2 da 

Lavandeira, necessitando por essa razão, de parecer vinculativo da Agência 

Portuguesa do Ambiente. ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 25 de fevereiro de 2019:“À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente a apresentar o parecer da 

APA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.). -------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – NUNO MIGUEL ESTEVES AMARAL – PROC.º 65/11 – CABEÇO DO JORGE – FONTE DE 

ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – CADUCIDADE DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO -------------- 

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

 Requerimento de Nuno Miguel Esteves, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de 

fevereiro de 2019, requerendo licença especial para acabamentos; ------------------------------------- 

 Informação da DU, de 25 de fevereiro de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

“ 3 – O presente requerimento foi apresentado após o término da Licença especial para 

Acabamentos. Não existindo possibilidades de mais pedidos de prorrogação, o processo caducou. 

Face ao exposto, deverá a Câmara Municipal deliberar a intenção de declarar a caducidade do 

processo, devendo ser notificado o requerente para efeitos de audiência prévia.”; ----------------- 

 Parecer da CDU, de 25 de fevereiro de 2019, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Concordo com a informação prestada … . Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 71º do 

RJUE, a licença caduca se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou nas suas 

prorrogações. O nº 5 do mesmo artigo prevê que as caducidades devem ser declaradas pela CM, 

após audiência prévia do interessado. Assim, face ao exposto e conforme ponto 3 da informação 
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…, deverá ser submetido o processo a reunião da CM, para deliberar sobre a intenção de declarar 

a caducidade da licença de construção, após audiência prévia do interessado. No caso de não 

pronúncia, será de considerar definitivamente operada a caducidade. Poderá ainda, 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. Se a decisão recair nesse sentido, será ainda de notificar o requerente, conforme ponto 2 

da informação … e nº 3 do artigo 40º do RMUE.”; ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de fevereiro de 2019:“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. ------------------------------------ 

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

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 sete minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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


