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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2019, de 23 de maio 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

No dia vinte e três de maio de dois mil e dezanove, pelas nove horas e trinta e dois minutos, no edifício 

da Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, 

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

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

Manuel da Cruz Domingues, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Susana Maria Ferreira 

Gravato. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

que lhe foram delegadas, na reunião de 26 de outubro de 2017, justifica a falta à reunião do senhor Vereador 

prof. Pedro Miguel Carvalhais Bento, por motivo de férias. ----------------------------------------------------- 

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

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

ORDEM DO DIA 

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

1 – PROTOCOLO – MUNICÍPIO DE VAGOS – COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA 

APRESENTAÇÃO – SEMINÁRIO DIOCESANO DE AVEIRO -------------------------------------------- 

Presente Minuta de Protocolo entre o Município de Vagos, o Colégio de Nossa Senhora da Apresentação e 

o Seminário Diocesano de Aveiro, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 

“Protocolo 

Celebrado entre: 

O MUNICÍPIO DE VAGOS (doravante designado por MV), pessoa coletiva nº 506912883, identificado 

como Primeiro Outorgante, representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério 

Rodrigues Regalado; 
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O COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, estabelecimento de ensino que funciona ao 

abrigo da Autorização Definitiva nº 72, emitida por despacho da Direção Geral do Ensino Particular e 

Cooperativo de 18 de abril de 1986, enquadrado nos objetivos do Sistema Educativo português e gozando 

das prerrogativas das pessoas coletivas de utilidade pública, nos termos do nº 2 do art.º 3.º da Lei nº 9/79, 

de 19 de março, situado em Calvão, concelho de Vagos, distrito de Aveiro, com o número de pessoa coletiva 

502786078, identificado como Colégio de Calvão ou Segundo Outorgante, representado pelo seu Diretor, 

Luís Fernando Dias de Oliveira; 

e 

O SEMINÁRIO DIOCESANO DE AVEIRO, pessoa coletiva número 500835179, com sede na Avenida 

João Jacinto Magalhães, freguesia e concelho de Aveiro, aqui representado pelo seu Reitor, P. João 

Marques Ferreira dos Santos, adiante designado por Seminário ou Terceiro Outorgante, 

Considerando que: 

- Nos termos do disposto no n.º 1 e na alínea d), do n.º 2, do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, constituem atribuições do município a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios 

das populações no domínio da educação, ensino e formação profissional; 

- Os edifícios escolares de Cabecinhas e Calvão já não respondem às necessidades do processo educativo, 

carecendo para tal da realização de obras de ampliação e requalificação. 

- O Colégio de Calvão se disponibilizou para facultar ao Município de Vagos o edifício onde antes 

funcionou o Segundo Ciclo Preparatório com as instalações necessárias ao funcionamento da atual Escola 

Básica de Calvão, facultando ainda, e mediante prévia autorização expressa, o acesso aos equipamentos 

existentes no complexo escolar a todos os alunos e professores dessas escolas, permitindo, aliás, 

desenvolver o processo de reorganização da rede escolar, designadamente através da junção das duas 

escolas na atual Escola Básica de Calvão; 

- O entendimento geral da comunidade educativa – Município de Vagos, Agrupamento de Escolas de Vagos, 

Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Calvão e Colégio Diocesano de Nossa 

Senhora da Apresentação – de que esta solução é a que melhor satisfaz o interesse e bem-estar dos alunos, 

docentes e pessoal não docente; 

- O Colégio de Calvão é a entidade gestora do estabelecimento de ensino, e tem personalidade jurídica no 

foro canónico e civil; 
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- O edificado do referido estabelecimento de ensino é propriedade do Seminário Diocesano de Aveiro; 

- A necessidade de serem fixadas as regras desta parceria; 

É celebrado o presente protocolo que visa articular entre o Município de Vagos, o Colégio de Calvão e o 

Seminário Diocesano de Aveiro, as condições de utilização dos espaços necessários ao funcionamento da 

atual Escola Básica de Calvão, nos termos das cláusulas seguintes: 

Primeira 

Na vigência do presente protocolo, compromete-se o SEGUNDO OUTORGANTE a: 

1. Acolher todos os alunos e professores, provenientes das antigas Escolas Básicas de Cabecinhas 

e Calvão, bem como todos aqueles que os venham substituir ou integrar este nível de ensino no 

âmbito da rede pública escolar; 

2. Disponibilizar ao PRIMEIRO OUTORGANTE o edifício onde antes funcionou o Segundo Ciclo 

do Ensino Básico, com as instalações necessárias ao funcionamento da atual Escola Básica de 

Calvão, designadamente: salas de aula, salas para professores, gabinetes de trabalho para 

professores, sala polivalente, sala de informática, laboratório, instalações sanitárias para alunos, 

pessoal docente e não docente, sala comum e sala de biblioteca; 

3. Facultar o acesso a todas as instalações referidas na alínea anterior ao pessoal docente e não 

docente, bem como aos alunos, aos pais e encarregados de educação da agora Escola Básica de 

Calvão; 

4. Facultar ao pessoal docente e discente da Escola Básica de Calvão o acesso ao refeitório e 

instalações desportivas; 

5. Facultar ao pessoal docente e discente da Escola Básica de Calvão, sempre que possível e 

mediante autorização prévia, o acesso aos equipamentos e materiais que possam servir de apoio 

ou complemento ao exercício das suas atividades; 

6. Assegurar os encargos inerentes à estrutura do edificado, cabendo ao Primeiro Outorgante a 

limpeza, manutenção e conservação das instalações e espaços utilizados; 

7. Dar imediato conhecimento ao PRIMEIRO OUTORGANTE de todas as ocorrências que possam 

afetar o normal funcionamento do ensino escolar. 
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Segunda 

1. Durante o prazo de vigência do presente protocolo, obriga-se o PRIMEIRO OUTORGANTE a 

pagar ao SEGUNDO OUTORGANTE, como compensação dos encargos, a importância de € 95 

000,00 (noventa e cinco mil euros), por cada ano letivo, do seguinte modo: 

a. No ano de 2019, com referência ao ano letivo de 2018/2019, € 35 000,00 (trinta e cinco mil 

euros), no mês de junho, e €30 000,00 (trinta mil euros) nos meses de setembro e dezembro; 

b. No ano de 2020, com referência ao ano letivo de 2019/2020, € 35 000,00 (trinta e cinco mil 

euros), no mês de junho, e €30 000,00 (trinta mil euros) nos meses de setembro e dezembro; 

c. No ano de 2021, com referência ao ano letivo de 2020/2021, € 35 000,00 (trinta e cinco mil 

euros), no mês de junho, e €30 000,00 (trinta mil euros) nos meses de setembro e dezembro; 

2. Os pagamentos referidos no número anterior são efetuados por transferência bancária para o 

IBAN a indicar pelo SEGUNDO OUTORGANTE. 

Terceira 

1. O TERCEIRO OUTORGANTE, na qualidade de proprietário do Estabelecimento de Ensino dá o 

seu total consentimento ao fixado nas disposições anteriores; 

2. Em caso de alienação de um ou mais imóveis que integrem o Estabelecimento de Ensino referido, 

o TERCEIRO OUTORGANTE concede ao PRIMEIRO OUTORGANTE o exercício do direito de 

preferência, aceitando que as importâncias pagas no período temporal referido na cláusula 

anterior, sejam descontadas no valor que vier a ser fixado para venda. 

Quarta 

Qualquer alteração ao presente protocolo terá necessariamente de revestir a forma escrita e ser 

expressamente aceite por todos os outorgantes. 

Quinta 

1. O presente Protocolo considera-se em vigor após a sua assinatura pelos outorgantes e é válido 

pelo prazo de três anos letivos, se nenhum dos outorgantes o denunciar, por escrito, com a 

antecedência mínima de cento e oitenta dias. 

2. Em caso de denúncia por parte do SEGUNDO ou TERCEIRO OUTORGANTE não é devida a 

compensação dos encargos, referidos na Cláusula Segunda, relativamente ao período de tempo 

remanescente do protocolo. 
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Sexta 

O presente Protocolo produz os seus efeitos com incidência nos anos letivos de 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021. 

O presente protocolo exprime a vontade real das partes, pelo que, depois de lido, será assinado e rubricado 

em triplicado, ficando cada um dos outorgantes na posse de um exemplar.”; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de protocolo e 

autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo. -------------------------------------------------------- 

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

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

2 – COMISSÃO DE VISTORIAS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO --------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de maio de 2019, que a seguir se 

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

“Proposta 

Considerando a necessidade de criar uma comissão de vistorias para as Instalações Desportivas de Uso 

Público e dada a existência de uma comissão de vistorias para os Espaços de Jogo e Recreio, proponho 

que esta última comissão dê resposta às duas situações, passando a designar-se: 

Comissão de vistorias para Espaços de Jogo e Recreio e Instalações Desportivas de Uso Público e 

mantendo a mesma composição. 

Efetivos  

 CNEDJ - Filipe Pedro  

 Coordenador Municipal de Proteção Civil – Miguel Sá 

Suplente  

 Eng.º João Bio  

Notas:  

• O apoio administrativo é realizado através da CT da Secção Administrativa da DU;  

• O trabalho em comissão prevalece sobre os restantes.”; -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração apresentada. --- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – PROGRAMA MUNICIPAL “VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR” – PROPOSTA DE NORMAS 

INTERNAS E CRONOGRAMA – VERÃO 2019 ---------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 20 de maio 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 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; 

8. Que o cronograma agora apresentado abrange apenas dois dos sete momentos que compõem o 

presente campo de férias, mas que tal não impede os participantes de se inscreverem na 

totalidade dos momentos e de usufruírem dos diferentes planos de pagamento previstos aquando 
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da aprovação em reunião da Câmara Municipal do cronograma para os restantes cinco 

momentos. 

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

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

 “Normas Internas do Programa Municipal  

“Vagos em Ação Júnior – Verão 2019” 

Nota introdutória 

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

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 desportivas, educativa, social e cultural.  

O programa compreende duas semanas distintas no mês de junho, duas quinzenas no mês de julho 

e três semanas distintas em agosto, 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 do Verão, proporcionando uma alternativa 

válida e de confiança para as famílias. 

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 - Verão 2019, doravante designado VEAJ - 

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

Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. 

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

educativo, social e cultural, tem como 

objetivos:

  

a. Apoiar as famílias durante a pausa letiva de verão, 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; 
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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 - Verão 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 - Verão 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 - Verão 2019 irá contemplar sete momentos distintos, em formato não residencial: 

a. Primeiro momento: 17 a 21 junho; 

b. Segundo momento: 24 a 28 junho; 

c. Terceiro momento: 1 a 12 julho; 

d. Quarto momento: 15 a 26 julho; 

e. Quinto momento: 29 de julho a 2 de agosto; 

f. Sexto momento: 5 a 9 de agosto; 

g. Sétimo momento: 12 a 16 agosto. 

2. O VEAJ - Verão 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 - Verão 2019 deverá ser realizada mediante o preenchimento de 

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

Vagos ou Secretaria da Piscina Colégio de Calvão até às seguintes datas: 

a. Momento 1: 8 de junho de 2019; 

b. Momento 2: 15 de junho de 2019; 

c. Momento 3: 22 de junho de 2019; 

d. Momento 4: 6 de julho de 2019; 

e. Momento 5: 20 de julho de 2019; 

f. Momento 6: 27 de julho de 2019; 

g. Momento 7: 31 de julho de 2019. 
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2. A realização das inscrições no VEAJ - Verão 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. Declaração assinada pelo Encarregado de Educação a autorizar o regresso a casa 

sozinho ou com pessoa autorizada. 

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

a. Valores para apenas uma inscrição: 

i. Momento 1: 35,00€; 

ii. Momento 2: 40,00€; 

iii. Momento 3: 80,00€; 

iv. Momento 4: 80,00€; 

v. Momento 5: 50,00€ 

vi. Momento 6: 50,00€ 

vii. Momento 7: 45,00€ 

viii. Programa 1- Momentos 1, 2, 3 e 4: 215,00€; 

ix. Programa 2 - Momentos 2, 3 e 4: 180,00€; 

x. Programa 3 – Momentos 1, 3 e 4: 175,00€; 

xi. Programa 4 - Momentos 3 e 4: 145,00€; 

xii. Programa 5 - Momentos 1 ou 2 e 3 ou 4: 110,00€. 

xiii. Programa 6 – Momentos 5, 6 e 7: 130,00€ 

b. Valores por participante para inscrição de 2 ou mais 

educandos:

  

i. Momento 1: 30,00€; 

ii. Momento 2: 35,00€; 

iii. Momento 3: 70,00€; 

iv. Momento 4: 70,00€; 

v. Momento 5: 45,00€ 

vi. Momento 6: 45,00€ 

vii. Momento 7: 40,00€ 

viii. Programa 1- Momentos 1, 2, 3 e 4: 190,00€; 

ix. Programa 2 - Momentos 2, 3 e 4: 160,00€; 

x. Programa 3 – Momentos 1, 3 e 4: 155,00€; 

xi. Programa 4 - Momentos 3 e 4: 125,00€; 

xii. Programa 5 - Momentos 1 ou 2 e 3 ou 4: 100,00€. 

xiii. Programa 6 – Momentos 5, 6 e 7: 110,00€ 

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

b. Para os momentos 5, 6 e 7, será dada prioridade às inscrições cujos Encarregados 

de Educação procedam à entrega de uma declaração das respetivas entidades 

patronais, atestando que os mesmos se encontram a trabalhar nestes períodos. 

8. A realização do VEAJ - Verão 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 - Verão 2019 será 

devido o pagamento da totalidade do valor de inscrição. 

12. A inscrição em mais que um momento do VEAJ – Verão 2019 não implica a atribuição de 

um novo kit por cada momento em que o utente participe. 

Artigo 6.º 

Locais das atividades 

1. As atividades do VEAJ - Verão 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 7.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 8.º 

Período de Vigência 

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

 Cronograma do Vagos em Ação Júnior – Verão 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 20 de maio de 2019: “À Reunião da Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas internas e o 

cronograma do “Vagos em Ação Júnior – Verão 2019”. --------------------------------------------------------- 

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

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

4 – PMAAD – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – 

ANEXO I – CRITÉRIOS E SUBSIDIOS – 2019 – PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO --------------------------------------------------- 

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

 Informação do CNEDJ, de 20 de maio de 2019, 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. O reconhecimento do relevante valor social do associativismo desportivo e, por força deste 

facto, a necessidade de disponibilização de meios e de formas de apoio que viabilizem o 

trabalho quotidiano dos clubes e associações; 

3. Que este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho a 

esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à melhoria da qualidade das 

práticas desportivas; 

4. Que o aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima 

de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as 

atividades desportivas; 

5. Que os clubes e as associações desportivas são parceiros sociais de indiscutível interesse 

público, pelo que se justifica beneficiarem de comparticipações financeiras da autarquia ao 

abrigo do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, doravante 

designado por PMAAD, atualmente em vigor no Município de Vagos. 

6. Que, de acordo com o disposto no n.º 2 do Art.º 15.º do PMAAD, os valores indexados aos 

critérios para determinação anual do subsídio a atribuir ao abrigo do Subprograma 1 do 

PMAAD deverão ser aprovados em reunião de Câmara no momento da sua atribuição; 
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Face ao exposto, propõe-se que se remetam à reunião extraordinária de Câmara Municipal as 

propostas de Anexo 1 – Critérios e Subsídios para o ano de 2019 e de Minuta do Contrato-

Programa de desenvolvimento desportivo, em anexo, para aprovação dos referidos documentos 

e, consequentemente, autorização do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar 

individualmente com cada clube ou associação desportiva, o respetivo Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo.”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Proposta de Anexo I, Critérios e Subsídios do Subprograma 1, que a seguir se transcreve:--------- 

CRITÉRIOS E SUBSÍDIOS DO SUBPROGRAMA 1 

O presente subprograma destina-se à atribuição do apoio ao desenvolvimento da prática 

desportiva regular referente ao ano de 2019, pelo que os valores a atribuir serão calculados com 

base nos dados da época desportiva de 2018/2019, para as modalidades com quadro competitivo 

compreendido entre setembro e julho, ou com base nos dados da época desportiva de 2018, no 

caso das modalidades com quadro competitivo organizado por ano civil.  

1 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

Na análise dos pedidos de apoio serão considerados os seguintes fatores:  

- Equipas: serão contemplados todos os custos inerentes à inscrição dos clubes e/ou 

das diversas equipas (escalões) nas Associações ou Federações;  

- Praticantes: serão contemplados os custos inerentes à inscrição dos atletas, 

nomeadamente os custos com a filiação e os custos com o seguro desportivo; 

- Arbitragem: desde que aplicável, serão contemplados os custos com arbitragem; 

- Número de elementos: o conceito de equipa pressupõe a filiação de um número 

mínimo de 5 (cinco) elementos do mesmo escalão/género, salvo se, regulamentarmente, 

tal critério for limitado a um número inferior de atletas; 

- Divisão: será considerado nível competitivo mais elevado de entre todas as 

competições em que a equipa participa, sendo apenas contemplada uma competição 

por escalão/género;  

- Representatividade: mediante a divisão em que cada equipa se encontra a competir, 

será atribuído um valor referente ao critério “representatividade” (ver ponto 2); 

- Recursos humanos: será atribuído um valor referente ao enquadramento técnico e ao 

enquadramento médico (ver ponto 3); 

- Gestão e manutenção de instalações desportivas: será atribuído um valor por cada 

equipa federada por clubes que utilizem instalações desportivas próprias para treino e 

para competição e que, como tal, não usufruem do Subprograma 6 do PMAAD (ver 

ponto 4). 
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2 – REPRESENTATIVIDADE  

2.1 | Critérios e valores – escalão sénior  

 

MODALIDADE/DIVISÃO 
VALOR/EQUIP

A 

Futebol masculino – 1a divisão distrital 5.000,00€ 

Futebol masculino – 2a divisão distrital 2.500,00€ 

Futsal masculino – 2ª divisão nacional  9.500,00€ 

Futsal masculino – 2ª divisão distrital 1.750,00€ 

Basquetebol feminino – liga 14.000,00€ 

Basquetebol masculino – 1ª divisão nacional  3.500,00€ 

Atletismo – 1a divisão nacional 
(1)

 5.000,00€ 

Atletismo – 2a divisão nacional 
(1)

 3.500,00€ 

Natação feminino – 3a divisão nacional 1.750,00€ 

Ténis de Mesa – fase de qualificação nacional 750,00€ 

BTT – taça regional 750,00€ 

BTT – provas abertas 350,00€ 

Dança Desportiva – Campeonato Nacional 2.250,00€ 

Judo 350,00€ 

Karaté 350,00€ 

Pesca Desportiva – Campeonato Regional 1ª Divisão 750,00€ 

Columbofilia 750,00€ 

Bodysurf – Circuito Nacional 1.500,00€ 

Alto rendimento 
Estatuto de alta competição 

(2)
 1.500,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2017/2018, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2018/2019 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2017/2018; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta, comprovadas com 

convocatória oficial da respetiva federação nacional. 
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2.2 | Critérios e valores – escalões de formação e veteranos  

A este nível serão considerados todos os restantes escalões etários, independentemente da sua 

denominação, incluindo aqueles cujos atletas poderão participar em competições do escalão 

sénior da respetiva modalidade.  

 

MODALIDAE/DIVISÃO VALOR/EQUIPA 

Futebol – campeonato distrital da 1a divisão  500,00€ 

Futebol – campeonato distrital da 2a divisão ou divisão única 200,00€ 

Futsal masculino – campeonato distrital 200,00€ 

Basquetebol – fase nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Basquetebol – campeonato distrital 
(4)

 200,00€ 

Voleibol – campeonato distrital 200,00€ 

Atletismo – campeonato nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Atletismo – campeonato distrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Natação – Campeonato nacional 
(1)

 1.000,00€ 

Natação – Campeonato interdistrital 
(1) (4)

 200,00€ 

Ténis de mesa – Campeonato distrital  200,00€ 

BTT  200,00€ 

Dança Desportiva 200,00€ 

Judo  200,00€ 

Karaté 200,00€ 

Alto 

rendiment

o 

Estatuto de alta competição 
(2)

 1.500,00€ 

Presença em seleções nacionais 
(2)

 250,00€ 
(3)

 

 

(1) Para efeitos de definição da “divisão” serão tidos em consideração os resultados obtidos na 

época 2017/2018, uma vez que, devido ao modelo competitivo em vigor, no início da época 

2018/2019 não é possível determinar a divisão em que as equipas irão competir ou a fase 

competitiva que as equipas conseguiriam atingir ao longo dos respetivos campeonatos; 

(2) Dados relativos à época 2017/2018; 

(3) Valor unitário por presença, até um máximo de 4 participações por atleta, comprovadas com 
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convocatória oficial da respetiva federação nacional. 

(4) Não acumulável com o valor referente ao critério “Campeonato Nacional”, sendo 

considerado apenas o nível competitivo mais elevado alcançado em cada escalão/género.  

3 | Critérios e valores – recursos humanos  

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

Técnico Grau I  100,00€  

Técnico Grau II  200,00€  

Técnico Grau III  300,00€  

Técnico Grau IV  500,00€  

Fisioterapeuta 
(5) 

 200,00€  

Médico 
(5) 

 300,00€  

 

(5) Apenas será contemplado 1 médico e 1 fisioterapeuta por clube, os quais deverão constar na 

lista de recursos humanos emitida pelas respetivas Associações/Federações ou mediante o 

comprovativo da existência de Protocolo ou de Prestação de Serviços por parte dos mesmos. 

4 | Critérios e valores – gestão e manutenção de instalações desportivas  

 

EQUIPA VALOR/EQUIPA 

Sénior  2.500,00€  

Escalões de formação 250,00€  

 

 Minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que a seguir se transcreve: ------- 

“MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que, 

a) A prática desportiva é um direito fundamental dos cidadãos reconhecido na 

Constituição da República Portuguesa, conforme se encontra estabelecido no seu artigo 

79.º; 

b) O …………. (indicar a(s) modalidade(s)) é uma modalidade de elevado valor educativo 

e de grande implantação nacional, podendo assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento desportivo do Concelho de Vagos; 

c) Este facto obriga todos os agentes envolvidos no fenómeno desportivo do Concelho, na 

área da formação, a esforços de otimização e de eficácia permanentes com vista à 

melhoria da qualidade das práticas desportivas; 
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d) O aproveitamento integral de tais esforços radica na conjugação das funções e no clima 

de confiança recíproca entre as instituições que organizam, promovem e apoiam as 

atividades desportivas. 

Considerando o supra exposto é celebrado o presente Contrato-Programa, que tem como 

principal objetivo o desenvolvimento e fomento da prática desportiva no Concelho de Vagos, ao 

abrigo do disposto nos artigos 6.º e 8.º, conjugado com os artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 

16 de janeiro, que estabelece a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, conjugado com o 

previsto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, e com o regime previsto no Decreto-Lei 

n.º 273/2009, de 1 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de 

março, que estabelece o regime jurídico dos contratos de desenvolvimento desportivo, entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Vagos, adiante designado por MV, com o N.I.P.C. 506 

912 833, aqui representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério 

Rodrigues Regalado; 

SEGUNDO OUTORGANTE:                                      , adiante designado por                  , com 

o N.I.P.C.              , aqui representado pelo Senhor Presidente da Direcção,       ; 

Assim, e sem prejuízo das competências e finalidades próprias de cada instituição, é celebrado e 

reciprocamente aceite o presente Contrato-Programa, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: 

                                                              Cláusula Primeira 

(Objeto do Contrato) 

Constitui objeto do presente contrato a comparticipação financeira à execução do Programa de 

Atividades de Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Segundo Outorgante apresentou a 

este Município, referente ao ano de 2019, na prática de atividades desportivas, recreativas, 

culturais e de convívio social, cujo Plano se anexa a este contrato-programa. 

                                                              Cláusula Segunda 

                                                     (Responsabilidade Financeira) 

Para a prossecução do Contrato-Programa definido na cláusula anterior, o Município de Vagos 

atribui ao Segundo Outorgante, um apoio financeiro no valor de                €           (           euros 

e                    cêntimos), definido e calculado nos termos do Subprograma 1 – Apoio ao 

Desenvolvimento da Prática Desportiva Regular, do PMAAD, em cumprimento da deliberação 

da Câmara Municipal, de ../../….. 
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Cláusula Terceira 

(Regime de Comparticipação) 

O pagamento da quantia referida na cláusula anterior será fracionado ou não, consoante o seu 

valor, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Programa Municipal de Apoio ao 

Associativismo Desportivo. 

Cláusula Quarta 

 (Competências e Obrigações) 

1. Compete ao MV acompanhar a total observância pelo destino e execução do apoio 

financeiro definido e calculado nos termos do presente contrato. 

2. Compete ao Segundo Outorgante: 

a. Utilizar o apoio financeiro definido na cláusula segunda, exclusivamente na realização 

dos fins previstos e consagrados no presente contrato; 

b. Participar nas ações desportivas e recreativas, sob a organização ou com o apoio do 

MV, e colaborar a nível técnico e material nas iniciativas desportivas promovidas por 

este, caso seja solicitado; 

c. Promover o nome do Município de Vagos colocando no diverso material de divulgação 

dos seus eventos o logótipo do MV e colocando no seu recinto de jogos uma faixa com a 

designação “O Município de Vagos apoia o Desporto”; 

d. Promover uma ação desportiva conducente à participação ativa da população local e 

para a qual não deve solicitar o apoio financeiro à autarquia; 

e. Colaborar, no que diz respeito à solicitação de cedência de instalações, em prol da 

cooperação e desenvolvimento desportivo do Concelho; 

f. Participar nas ações de formação promovidas/organizadas pelo MV, caso estas estejam 

enquadradas com a atividade que desenvolvem; 

g.  Cumprir a legislação desportiva em vigor, no que se refere às obrigatoriedades do 

Associativismo Desportivo para com o Instituto Português do Desporto e Juventude e 

respetivas Federações. 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a apresentar ao Primeiro um Relatório Final sobre 

a execução do contrato, até 15 (quinze) dias após a data da sua conclusão. 
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4. Caso o Segundo Outorgante não entregue o referido relatório no prazo estipulado no 

número anterior e apresente candidatura ao Apoio ao Desenvolvimento da Prática 

Desportiva Regular no ano seguinte ao do relatório em falta, sofrerá uma penalização 5% 

sobre o montante do subsídio que eventualmente lhe seja atribuído. 

Cláusula Quinta 

 (Controlo e Fiscalização da Execução do Programa) 

1. O controlo e fiscalização do cumprimento do programa são da responsabilidade do MV, 

podendo realizar, para o efeito, inspeções, inquéritos ou determinar auditorias. 

2. O Segundo Outorgante compromete-se a organizar a sua contabilidade interna de forma a 

possibilitar a verificação do destino dado aos apoios financeiros do Município, 

designadamente, a sua distribuição pelas diferentes modalidades e a repartição entre os 

escalões seniores e os escalões de formação, se aplicável. 

3. A falta de cumprimento do presente contrato-programa ou a não observância dos seus 

objetivos comprometendo a sua realização, por parte do Segundo Outorgante, implicará a 

imediata suspensão (retenção) e/ou devolução dos valores recebidos relativos ao apoio 

financeiro definido e calculado nos termos da cláusula segunda. 

4. O Segundo Outorgante dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da receção da 

notificação escrita do Primeiro Outorgante para efetuar a referida devolução. 

5. Sempre que houver necessidade de reposições financeiras parciais ou totais por parte do 

Segundo Outorgante, o Primeiro Outorgante não concederá novas comparticipações 

enquanto não forem devolvidas as verbas devidas. 

Cláusula Sexta 

 (Período de Vigência) 

O presente Contrato-Programa entra em vigor na data da sua publicação na página eletrónica 

do MV e cessará no dia 31 de dezembro de 2019. 

Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 

Tudo o que não ficar expressamente regulado e for omisso no presente Contrato-Programa será 

resolvido de acordo com a legislação em vigor aplicável.  
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O Primeiro e Segundo Outorgantes obrigam-se a cumprir na íntegra o presente contrato, 

aceitando-o nos exatos termos constantes das cláusulas expressas, feito e assinado em 

duplicado.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 20 de maio de 2019: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios do Subprograma 1, bem como 

a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. ------------------------------------------- 

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

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

5 – LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À RUA PADRE VICENTE MARIA DA 

ROCHA – VAGOS – AQUISIÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO --------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2019, que a seguir se transcreve:  

“Proposta 

Assunto: Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Vicente Maria da Rocha,  

em Vagos – Aquisição de parcelas de terreno 

Considerando que a Câmara Municipal, por deliberação de 10/02/2010, aprovou o projeto de 

execução do traçado global da Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Vicente Maria 

da Rocha, em Vagos; 

Considerando que o traçado da via divide as propriedades, e os atuais proprietários manifestaram 

desinteresse em permanecerem com as áreas sobrantes. 

Considerando que estão reunidas as condições para se dar início à aquisição das parcelas de 

terreno que são necessárias para a posterior execução da obra; 

PROPONHO à Câmara Municipal: 

1) A aquisição das parcelas de terreno, a seguir mencionadas e identificadas nas plantas 

cadastrais anexas à presente proposta, pelo preço de €22,00/m² (vinte e dois euros por metro 

quadrado):  
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a) Parcela de terreno com a área de 290 m² - sendo que a área de 93 m² destina-se a integrar o 

domínio privado do Município de Vagos, e a área de 197 m² destina-se a integrar o domínio 

público para a execução da estrada, conforme Anexo 1 - a destacar do prédio rústico, com a área 

total de 2770 m², não descrito na Conservatória do Registo Predial, e inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Vagos e Santo António sob o artigo 877, pertencente a Agripino da Rocha 

Domingues, NIFC 162898380, que confronta do Norte com habitação, do Sul com caminho, do 

Nascente com António Gomes Gaspar, e do Poente com Hospital de Vagos, que, ao preço unitário 

de €22,00/m², perfaz a quantia de €6.380,00 (seis mil, trezentos e oitenta euros). 

b) Parcela de terreno com a área de 465 m² - sendo que a área de 200 m² destina-se a integrar o 

domínio privado do Município de Vagos, e a área de 265 m², destina-se a integrar o domínio 

público para a execução da estrada, conforme Anexo 2 - a destacar do prédio rústico, com a área 

total de 2470 m², descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos, sob o número 

2361/20010109, e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António sob o 

artigo 879, pertencente a Américo Mário de Almeida Alves, NIFC 151225974, que confronta do 

Norte com Celestino Domingues, do Sul com Cesário Gomes Gaspar, do Nascente com Celestino 

Domingues, e do Poente com terreno destinado ao Hospital, que, ao preço unitário de €22,00/m², 

perfaz a quantia de €10.230,00 (dez mil, duzentos e trinta euros). 

c) Parcela de terreno com a área de 610 m² - sendo que a área de 352 m² destina-se a integrar o 

domínio privado do Município de Vagos, e a área de 258 m² destina-se a integrar o domínio 

público para a execução da estrada, conforme Anexo 3 - a destacar do prédio rústico, com a área 

total de 2470 m², descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos, sob o número 

1660/19951214, e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António sob o 

artigo 881, pertencente a Cesário Luís dos Santos Gaspar, NIFC 141515864, que confronta do 

Norte com António Gomes Gaspar, do Sul com José Paulo Fernandes Mourão, do Nascente com 

Celestino Domingues, e do Poente com Lar da 3ª Idade, que, ao preço unitário de €22,00/m², 

perfaz a quantia de €13.420,00 (treze mil, quatrocentos e vinte euros). 

2) A construção pela Câmara Municipal de Vagos de um muro de vedação confinante com todas 

as referidas parcelas de terreno, numa extensão de 55,00 metros e altura de 1,20 metros, com as 

seguintes características e valor estimado de €3.850,00: 
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- Fundação em blocos maciços 50x20x20 

- Lintel de fundação com 4ɸ 8 estribos ɸ6 // 0,20 

- Pano de parede com blocos de cimento vazado 40x20x20 

- Pilares de travação 0,20x0,20 com 4ɸ 8 estribos ɸ6 // 0,20 

- Viga cinta com 4ɸ 8 com estribos // 0,20.”; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 17 de maio de 2019: “À reunião da Câmara.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição das três parcelas de terreno 

supra identificadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, a construção de um muro de vedação com as características 

referidas na proposta supra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL N.º 1 – PROC.º E14/2017 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA PARCIAL --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória Parcial, de 05 de abril de 2019; -------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 13 de abril de 2019: “Deve o Dono da Obra deliberar sobre a 

homologação da Receção Provisória Parcial da empreitada “Beneficiação da Estrada Florestal 

n.º 1”, de acordo com a informação da fiscalização e respetivo auto de receção”; ----------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 14 de maio de 2019: “À Reunião de 

C.M.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da empreitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROC.º E05/2014 – 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 10 de maio de 2019; ---------------------- 

  Informação da DPOP, de 15 de maio de 2019, concluindo: “Assim, nos termos do disposto no 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, pode o dono de obra autorizar a liberação 

de 15% da caução prestada no âmbito do presente contrato, correspondente ao quarto ano 

subsequente à receção provisória.” ------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPOP, de 15 de maio de 2019: “Tendo em conta a informação e respetivo Auto de 

Vistoria, pode o Dono de Obra deliberar a liberação de caução solicitada.”; ----------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de maio de 2019: “À Reunião de C.M.”. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, liberar a caução nos termos das informações 

técnicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

8 – PLACACEM, LDA – PROC.º OEC 170/18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 50 E 

52 – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTURA --------------------------- 

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

 Requerimento de Placacem, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 19 de abril 

de 2019, juntando elementos ao processo; ----------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPOP, de 02 de maio de 2019, concluindo: ------------------------------------------- 

“…3-Relativamente ao índice de impermeabilização o requerente apresentou as fichas técnicas 

do material aplicado onde consta que o pavimento tem um índice de permeabilidade de 70%. 

Assim considero que o índice de impermeabilização encontra-se cumprido.”; ----------------------- 

 Informação da DU, de 13 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“…a APA não apresentou parecer dentro do prazo estipulado. 

Face ao exposto será de condicionar a pretensão ao cumprimento das condições previstas no n.º 

7, da Resolução de Conselho de Ministros n.º 93/2007, de 19/07/2007. 

O projeto deverá ser submetido a Deliberação da Câmara Municipal, relativamente à altura da 

construção. 

Nos restantes aspectos, o projecto de arquitectura reúne condições para aprovação, nas 

condições do ponto … supra.”; ------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDU, de 13 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“ …deverá ser submetido o processo a reunião da CM, para deliberação, no que respeita à 

aceitação da altura proposta para a edificação ….”; ---------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de maio de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a altura requerida, bem como o projeto 

de arquitetura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – VAGOLEITE, LDA – PROC.º OEC 49/18 – LOMBOMEÃO – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO ---------------- 

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

 Requerimento de Vagoleite, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 20 de maio 

de 2019, requerendo emissão de alvará de autorização de utilização; ---------------------------------- 

 Informação da DU, de 17 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Foi apresentada exposição solicitando a emissão de autorização de utilização das obras a 

legalizar, para efeitos de candidatura. É também referido que, após a conclusão das obras a 

licenciar será solicitada autorização de utilização (averbamento) da construção na sua 

totalidade. 

Não se vê inconveniente na emissão de autorização de utilização das obras existentes, a 

legalizar.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDU, de 20 de maio de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Remete-se para a informação prestada em 17/5/19 …. Será de alertar para a urgência solicitada 

pela técnica coordenadora dos projetos, … em ser emitido o título até ao dia 20/5/19 (que terá de 

ser apresentado junto das entidades competentes da candidatura aprovada do PDR2020).”; ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de maio de 2019:“Considerando a 

urgência solicitada, bem como as informações constantes no processo, deferido o pedido de 

legalização das obras já edificadas, sendo de emitir a AU pretendida relativamente às mesmas, 

conforme e nas condições das informações, nomeadamente o cumprimento do artigo 13.º do 

RMUE. À reunião da CM para ratificar. Deferido o pedido relativo às obras de ampliação a 

executar”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sara Caladé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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10 – ISIDRO MANUEL SANTOS MARQUES – PROC.º OEC 27/19 – CARVALHAIS – PONTE DE 

VAGOS E SANTA CATARINA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO --------------------- 

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

 E-mail com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de abril de 2019, juntando elementos 

ao processo 27/19; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de maio de 2019:“À reunião CM”. --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação requerida, a legalização 

dos anexos, bem como o projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

11 – RAQUEL OLIVEIRA ROCHA – PROC.º 101/19 – SOZA – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE – ARTIGO 7749 RUSTICO ------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Raquel Oliveira Rocha, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 03 

de maio de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico 7749; ------- 

 Informação do CDPOP, de 15 de maio de 2019, concluindo: “não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 20 de maio de 2019: “À reunião de CM”. --- 

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

prédio sito no Vale do Boco, freguesia de Soza, concelho de Vagos, artigo 7749, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DPOP, 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 onze horas. --------- 

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


