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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2019, de 18 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de abril 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 ordinariamente, em sessão pública, a Câmara 

Municipal, sob a presidência do senhor Vice Presidente da Câmara eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves 

e com a presença dos senhores Vereadores 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 

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

O senhor Vice 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 Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por se encontrar de férias. ---------------- 

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 Vereador, dr. Óscar Lopes Francisco para colocar algumas questões: ---------------------- 

 Saber quem pagou a viagem do senhor Presidente ao Canadá? ------------------------------ 

“O senhor Presidente deslocou-se ao Canadá e não foi solicitado à Câmara Municipal 

o pagamento dessa verba.” ------------------------------------------------------------------------ 

 Endereçar os parabéns à senhora Vereadora da Cultura, Dulcinia Sereno, pelo evento com 

o António Manuel Ribeiro, que admira como cantor e autor. --------------------------------- 
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 Ainda sobre os recentes eventos pergunta se a apresentação da Filarmónica das Beiras foi 

referida na agenda cultural ou se houve alguma falha de comunicação? -------------------- 

 Relativamente à exposição e venda de artesanato no largo da Biblioteca Municipal. Os 

expositores tiveram de pagar ou foram convidados? Quais os critérios de escolha? ------ 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara para responder que relativamente à viagem do senhor 

Presidente da Câmara ao Canadá a mesma foi paga pela Câmara. A informação não veio à Câmara 

porque não é obrigatório. Tudo foi e é feito no cumprimento da lei. ----------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Dulcinia Sereno para: --------------------------------------------------------------- 

 Agradecer os parabéns. -----------------------------------------------------------------------------  

 Referir que a apresentação da Filarmónica da Beiras constava da agenda cultural de abril.  

 Exposição de artesanato – Os artesãos não pagaram nada. Foram convidados aqueles que 

menos têm participado nos eventos onde se vende artesanato. Procurou dar-se 

oportunidade àqueles que são mais recentes ou têm menos material. O único expositor 

que solicitou atempadamente lugar para estar presente foi a Gaticão. ----------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O NEVA 

(NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS) – RENOVAÇÃO -------------------------------------------------- 

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

 Proposta do senhor Vice Presidente da Câmara, de 12 de abril de 2019, que a seguir se transcreve:  

“Considerando que: 

Em 22 de junho de 2018, foi objeto de renovação o protocolo de colaboração entre este Município 

e o Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA); 

O referido protocolo foi celebrado pelo período de um ano, sendo obrigatoriamente revisto até 

30 de abril do corrente ano; 

Presentemente, torna-se necessário renovar o referido protocolo por mais um ano, sendo, no 

entanto, possível descer o valor da comparticipação deste Município para € 270 000,00. 
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Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto nas 

alíneas o) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, a renovação do protocolo de colaboração, anexo à presente proposta.”; - 

 Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Vagos e o NEVA, que a seguir se 

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

“Protocolo de Colaboração entre  

o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos - renovação 

Considerando que são atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, designadamente nos domínios do ambiente e da promoção do 

desenvolvimento; 

Considerando que a Câmara Municipal tem nas suas competências a obrigatoriedade de gerir os 

recursos físicos que estão integrados no património do Município, ou estejam colocados, por lei, 

sob administração municipal, designadamente as instalações, equipamentos e serviços; 

Considerando que o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos é uma associação sem fins lucrativos 

que tem como objetivo promover o desenvolvimento económico, social, técnico e cultural, do 

concelho de Vagos; 

Considerando que, neste contexto, dever-se-á dar uma especial atenção aos espaços envolventes 

à Zona Industrial de Vagos e ao Parque Empresarial de Soza, em termos ambientais e de 

segurança de bens e pessoas, bem como aos espaços destinados à vendagem e controle do peixe 

e aos espaços envolventes ao Complexo Desportivo de Vagos; 

Considerando ainda a necessidade de ser assegurado o bom funcionamento da Arte Xávega e 

estimular e promover a atividade turística; 

Considerando que a participação do NEVA nesta gestão, em comunhão com a Câmara Municipal 

de Vagos, se revela como uma mais-valia, à semelhança do que tem acontecido no passado, 

noutras áreas de intervenção; 

Entre: 

O Município de Vagos, NIPC 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3 840-420 Vagos, aqui 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, adiante 

designado  como  MV, ou  1 .º outorgante; 

e 

O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, NIPC 603 373 605, titular do 

estatuto de utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 1 5020/2009, publicado na 2.ª 

série do Diário da República, nº 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo 

da Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, aqui representada por Victor Manuel 

Oliveira Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º 

outorgante. 
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Nos termos das alíneas o) e ff), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a participação do NEVA, em comunhão com a Câmara 

Municipal de Vagos, na gestão dos diversos recursos físicos do Município, designadamente:  

a) Gestão dos espaços envolventes da Zona Industrial de Vagos e Parque 

Empresarial de Soza; 

b) Dinamização do Complexo Desportivo de Vagos; 

c) Gestão do espaço destinado à vendagem e controle do peixe; 

d) Assegurar o bom funcionamento da Arte Xávega; 

e) Estimular e promover a atividade turística; 

f) Elaborar levantamento anual das necessidades de intervenção e manutenção 

dos espaços públicos; 

g) Elaborar relatórios de execução física e financeira e apoio administrativo 

geral; 

h) Colaborar na realização de candidaturas a sistemas de incentivos a que o MV 

decida concorrer. 

Cláusula 2ª 

Período de vigência 

O prazo de execução das ações objeto do presente protocolo é de um ano, com início em 01 de 

maio de 2019 e termo em 30 de abril de 2020, sendo obrigatoriamente revisto até esta data. 

Cláusula 3ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das ações 

subjacentes ao objeto do presente protocolo, será até ao valor máximo de 270.000,00€ (duzentos 

e setenta mil euros). 

Cláusula 4ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula anterior será disponibilizada em duodécimos, até ao 

montante de 22.500,00€ (vinte e dois mil e quinhentos euros), a processar até ao último dia do 

mês. 

Cláusula 5ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Assegurar os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos indicados na 

cláusula 1ª; 
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b) Cumprir e fazer cumprir a legislação e o respeito pelos normativos inerentes a cada 

uma das atividades e bem assim o pagamento de serviços, o pagamento pela 

utilização de infraestruturas e pagamento de quaisquer taxas ou impostos 

relacionados; 

c) Apresentar relatório mensal, até ao dia 20 do mês seguinte, das ações desenvolvidas 

e as contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) Os objetivos e as obrigações atrás referidas nas cláusulas 1ª e 5.ª, respetivamente; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A apresentação da documentação referida na alínea c), da cláusula anterior. 

                                                  Cláusula 7ª 

Controlo 

Compete ao MV, fiscalizar a execução do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 

Cláusula 9ª 

Disposições finais 

Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos termos 

da lei.”; -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção, do senhor Vereador, dr. 

Óscar Lopes Francisco, renovar o Protocolo de Colaboração acima transcrito e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-lo. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – INTERVENÇÃO NA ANTIGA PONTE DE FAREJA – INTEGRAÇÃO NA REDE DE 

PERCURSOS NATURAIS DE VAGOS – RECONHECIMENTO DO INTERESSE PARA AS 

POPULAÇÕES E PARA A ECONOMIA LOCAL -------------------------------------------------------------- 

Presente proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 11 de abril de 2019, que a seguir se 

transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Proposta de 

Reconhecimento do Interesse para as Populações e para a Economia Local: 

Intervenção na antiga Ponte de Fareja – 

Integração na Rede de Percursos Naturais de Vagos 

Considerando que no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL Aveiro Sul, se integra a 

Tipologia de Apoio 10.216 – Renovação de Aldeias, na qual os Municípios são Beneficiários elegíveis; 

Considerando que esta Tipologia de Apoio tem de por objetivo a preservação, conservação e valorização 

dos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais; 

Considerando que no âmbito desta tipologia de apoio são elegíveis despesas relativas a obras de 

recuperação e beneficiação, sinalética de itinerários paisagísticos, ambientais e agroturísticos, elaboração 

e divulgação de material documental relativo ao património alvo de intervenção, e despesas associadas a 

investimentos imateriais, como software aplicacional; 

Considerando que no decorrer do ano de 2019, o GAL Aveiro Sul deverá proceder à abertura de um Aviso 

de Concurso, relativo a esta temática; 

Considerando a importância de intervir na antiga Ponte de Fareja para proceder à criação de condições 

de travessia ciclável e pedonal sobre o Rio Boco, recuperando as memórias da sua relevância na vivência 

local de outros tempos, e criar condições para a sua integração na rede de percursos pedestre/ciclável de 

grande valor paisagístico e ambiental de Vagos; 

Considerando que o Município pretende apresentar uma candidatura a este Aviso, para intervenção na 

Ponte da Fareja e percurso pedestre/ciclável adjacente, estimando-se como valor máximo de investimento 

de 135.000€, ao que corresponderá uma comparticipação de 67.500€ (50%); 

Considerando que, no processo de candidatura, é necessária uma declaração de reconhecimento do 

interesse para as populações ou para a economia local, emitida por entidade com competência nessa 

matéria (entendido neste caso, a Assembleia Municipal, uma vez que a candidatura será apresentada pelo 

Município); 

Venho propor à Ex.ma Câmara Municipal que aprove a submissão à Assembleia Municipal do pedido de 

reconhecimento do interesse para as populações e para a economia local da candidatura “Intervenção na 

antiga Ponte de Fareja - Integração na Rede de Percursos Naturais de Vagos” solicitando a sua 

apreciação na sessão ordinária daquele Órgão deliberativo, a realizar em 26 de abril de 2019, para efeitos 

do exposto da alínea i) do Artigo 46º da Portaria 152/2016 de 25 e maio.”. ------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal que reconheça 

do interesse para as populações e para a economia local da candidatura “Intervenção na antiga Ponte 

de Fareja - Integração na Rede de Percursos Naturais de Vagos” para efeitos do disposto na alínea 

i), do artigo 46º da Portaria 152/2016, de 25 de maio. ------------------------------------------------------------ 

Deve a Equipa de Projeto, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ------------------- 

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



 
 

Ata n.º 10/2019, de 18 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

7 

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

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

dinheiro de 534.092,59 € (quinhentos e trinta e quatro mil, noventa e dois euros e cinquenta e nove 

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

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

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

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

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

 Divisão de Cultura, Administrativa e Jurídica (DCAJ), no período de 25 de março a 06 de abril 

de 2019 – 01 despacho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Divisão de Urbanismo (DU), no período de 25 de março a 06 de abril de 2019 – 18 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 ORFEÃO DE VAGOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Direção do Orfeão de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 06 de março de 2019, solicitando subsidio anual e anexando toda a 

documentação necessária; --------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DCAJ, de 04 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“… 

1. Pretensão - O Orfeão de Vagos, doravante denominado por Orfeão, pretende 

que lhe seja concedido um subsídio financeiro no valor de €4.750,00, que se 

destina a apoiar a execução financeira do plano de atividades proposto para 

2019. 
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2. Documentação de apoio - A análise da pretensão foi efetuada com base na 

documentação constante do processo, designadamente das atas de aprovação 

do orçamento e plano de atividades de 2019, do relatório de execução do plano 

de atividades e contas de 2018, bem como de outra documentação anexa ao 

pedido. 

No entanto, por se ter verificado, durante a análise do pedido, que os valores 

constantes no ponto 6 – Execução Financeira, do Anexo IV – Modelo de 

Relatório de Execução do Plano de Atividades e Contas para 2018 não 

coincidiam com os valores constantes no Balancete, foi solicitado ao Orfeão de 

Vagos que procedesse à entrega do referido Anexo corretamente preenchido e 

assinado, o qual se anexa. 

3. Natureza jurídica – O Orfeão de Vagos, Pessoa Coletiva nº 501650962, é uma 

associação cultural e recreativa, que tem como objetivo principal a divulgação 

do canto coral e a promoção do concelho de Vagos. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas 

do ano 2018, é de referir que o Orfeão: 

- Executou a totalidade das atividades propostas; 

-Conseguiu um auto financiamento no valor total de €17.142,86, o que 

representa 63% da receita do ano 2018. 

- No corrente ano foi-lhe atribuído um subsídio extraordinário no valor 

de €600,00 (seiscentos euros), para apoiar as despesas com a 

deslocação a La Coruña, em Espanha, a fim de participar no Festival 

de Coros. 

- Em 2018 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio ordinário no valor de 

€3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros), para a execução do 

plano de atividades proposto, e um subsídio extraordinário no valor de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), para apoiar as despesas com a sua 

participação no Festival Internacional de Música Coral, que decorreu 

em Praga.  

- Em 2017 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio extraordinário no 

valor de €3.800,00 (três mil e oitocentos euros), para pagamento da 

remuneração ao Maestro no âmbito do projeto “Orfeão de Vagos do 

Futuro”, o qual foi pago em 23/11/2017, sendo que o Orfeão só deu 

entrada do mesmo no Relatório de Contas de 2018. 

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

é de referir o seguinte: 
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- O Orfeão prevê um autofinanciamento de 56% da receita total 

prevista no orçamento; 

- Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2019, 

destacam-se: 

 Divulgação do livro “Orfeão de Vagos – 50 anos”; 

 Participação no Festival de Coros em La Coruña, Espanha; 

 Concerto nas Astúrias, Espanha; 

 Concerto em Alenquer; 

 Apresentação, no Youtube, do 2º vídeo do Orfeão de Vagos – 

Senhora do Almortão; 

 Colaboração com instituições locais: Agrupamento de 

Escolas de Vagos, Festas da Vila, Grupos corais locais 

 Participação no encontro de Coros da Beira-Ria; 

 Aquisição de colunas de som, microfone e amplificador para 

melhoras a qualidade sonora das apresentações. 

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

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

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

número de entidades parceiras, permitem concluir que o Orfeão de 

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

concertos, contribuindo para a divulgação do património cultural do 

Concelho, quer através da reprodução de usos e costumes, cumprindo, 

assim, os requisitos para a atribuição do subsídio. 

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

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

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

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

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

subsídio a atribuir ao Orfeão de Vagos, assim como o respetivo plano de pagamentos. 

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

 Requisição n.º 988, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 05 de abril de 2018: “Concordo 

com a informação técnica. À reunião de Câmara, com a proposta de 4.000 Euros (quatro 

mil Euros) com a devida cabimentação”. -------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Orfeão de Vagos, o subsídio no valor 

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

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

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

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

 3.2 FILARMÓNICA VAGUENSE ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da Filarmónica Vaguense, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 29 de março de 2019, solicitando subsidio para o corrente ano e anexando formulário 

e documentos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DCAJ, de 04 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“… 

1. Pretensão – A Filarmónica Vaguense, doravante denominada por Filarmónica, 

pretende que lhe seja concedido um subsídio financeiro no valor de €20.000,00, 

que se destina a apoiar a execução financeira do plano de atividades proposto 

para 2019. 

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

documentação constante do processo, designadamente das atas de aprovação 

do orçamento e plano de atividades de 2019, do relatório de execução do plano 

de atividades e contas de 2018, bem como de outra documentação anexa ao 

pedido. 

3. Natureza jurídica – A Filarmónica Vaguense, Pessoa Coletiva de Utilidade 

Pública nº 501782605, é uma associação que tem por finalidade a vulgarização 

da cultura musical, pela preparação individual e coletiva de elementos que 

queiram fazer parte da banda ou orquestra e a apresentação, em conjunto 

artístico, podendo ainda dedicar-se a outras atividades culturais. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas 

do ano 2018, é de referir que a Filarmónica: 

- Executou a totalidade das atividades propostas; 

 - Conseguiu um auto financiamento no valor total de €52.497,12, o que 

representa 64% da receita do ano 2018. 

- Em 2018 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio no valor de €15.00,00 

(quinze mil euros), para a execução do plano de atividades proposto.  
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b) Sobre o plano de atividades e orçamento apresentado para o ano 2019, 

é de referir o seguinte: 

- A Filarmónica prevê um autofinanciamento de 61% da receita total 

prevista no orçamento. 

- Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2019, 

destacam-se: 

 Participação na procissão dos passos na semana santa de 

Zamora, em Espanha; 

 Participação em procissões, arruadas e missas em vários 

locais do país; 

 Colaborar em atividades públicas organizadas pela Câmara 

Municipal; 

 Participação em iniciativas de solidariedade e em 

organizações sem fins lucrativos de outras Associações 

culturais do concelho; 

 Gravação de um CD com os sucessos da Banda Vaguense em 

concertos e concursos; 

 Participação no concurso internacional de bandas. 

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

o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação artística, a 

difusão/reprodução cultural e intervenção social, permitem concluir 

que a Filarmónica é uma mais-valia quer através da captação de novos 

elementos para a escola de música e formação dos existentes, quer 

através da criação de novos arranjos musicais, quer através da 

participação em concertos, concursos, arruadas e procissões, 

contribuindo para a divulgação do património cultural do Concelho, 

quer através da participação gratuita em eventos organizados por 

entidades oficiais, associações culturais e de beneficência, cumprindo, 

assim, os requisitos para a atribuição do subsídio. 

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

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

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

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

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

subsídio a atribuir a Filarmónica Vaguense, assim como o respetivo plano de 

pagamentos. 

Dever-se-á, previamente, proceder a respetiva cabimentação orçamental.”; -------------- 
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 Requisição n.º 1114, no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros); ---------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de abril de 2018: “Concordo 

com a informação técnica, proponho à reunião de Câmara.”. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Filarmónica Vaguense, o subsídio no 

valor de 15.000,00 € (quinze mil euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 3.3 GRUPO CORAL SANTA CECÍLIA DE CALVÃO ---------------------------------------------- 

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

 Email do Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 07 de março de 2019; -------------------------------------------------------------- 

 Informação da DCAJ, de 13 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“… 

1. Pretensão - O Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, doravante denominado 

por Grupo Coral, pretende que lhe seja concedido um subsídio financeiro no 

valor de €14.585,00, que se destina a apoiar a execução financeira do plano de 

atividades proposto para 2019. 

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

documentação constante do processo, designadamente da ata de tomada de 

posse dos órgãos sociais, das atas de aprovação do orçamento e plano de 

atividades de 2019, do relatório de execução do plano de atividades e contas de 

2018, bom como de outra documentação anexa ao pedido. 

3. Natureza jurídica – O Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, Pessoa Coletiva 

nº 503 473 723, é uma associação cultural sem fins lucrativos, com sede em 

Calvão, e tem por finalidade promover a cultura musical, nomeadamente a 

polifonia, observando as regras estabelecidas pelo clássico, o moderno e o 

estilo, imprimido pelos autores portugueses (cfr. Estatutos). 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas do 

ano 2018, é de referir que a Associação: 

- Executou a totalidade das atividades propostas; 
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- Conseguiu um auto financiamento no valor total de €798,00, o que 

representa 9% da receita do ano 2018. 

- Em 2018 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio ordinário no valor de 

€3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros), para a execução do 

plano de atividades proposto, e um subsídio extraordinário no valor de 

€3.800,00 (três mil e oitocentos euros), para a aquisição de 

equipamento de vestuário, os quais foram pagos em 07/08/2018.  

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

de referir o seguinte: 

- O Agrupamento prevê um autofinanciamento de 9% da receita total 

prevista no orçamento; 

- Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2019, 

destacam-se: 

 Concertos da Paixão na Páscoa; 

 Concerto do Mosteiro de Singeverga, em Santo Tirso; 

 Concerto da Primavera, em Calvão; 

 Concerto em Ourense, Espanha; 

 Participação na missa da Festa em honra de Nossa Senhora 

do Rosário, em Calvão; 

 Concerto Senhora da Lapa e Arouca; 

 Concerto de Santa Cecília, em Vila do Conde; 

 Concertos de Natal.   

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

caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação artística, a 

difusão/reprodução cultural, a intervenção social e o número de entidades 

parceiras, permitem concluir que o Grupo Coral é uma mais-valia quer 

através da participação em vários concertos, contribuindo para a 

divulgação do património cultural do Concelho, quer através da 

reprodução de usos e costumes, cumprindo, assim, os requisitos para a 

atribuição do subsídio. 

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

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

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

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

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

subsídio a atribuir ao Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, assim como o respetivo 

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

 Requisição n.º 1046, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ----------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 18 de março de 2018: “À Reunião 

de Câmara, proponho um subsídio de 4.000 (quatro mil Euros) ”. -------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Santa Cecília de Calvão, 

o subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros). ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 3.4 ASSOCIAÇÃO CHARCOS & COMPANHIA ---------------------------------------------------- 

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

 Email de Charcos & Companhia, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 01 

de abril de 2019 apresentando candidatura ao RCSARH para o ano de 2019; -------------- 

 Informação da DCAJ, de 09 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“… 

1. Pretensão – A Associação Charcos & Companhia, doravante denominada por 

Associação, pretende que lhe seja concedido um subsídio financeiro no valor de 

€7.500,00, que se destina a apoiar a execução financeira do plano de atividades 

proposto para 2019. 

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

documentação constante do processo, designadamente das atas de aprovação 

do orçamento e plano de atividades de 2019, do relatório de execução do plano 

de atividades e contas de 2018, da tomada de posse dos órgãos sociais para o 

biénio 2018-2019, bem como de outra documentação anexa ao pedido. 

3. Natureza jurídica – A Associação Charcos & Companhia, Pessoa Coletiva nº 

510830749, é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, 

que tem como objeto principal a defesa do ambiente e conservação da Natureza, 

sendo dado especial ênfase à divulgação, promoção e dinamização do 

património cultural e ambiental do concelho de Vagos. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas 

do ano 2018, é de referir que a Associação: 

- Executou a totalidade das atividades propostas; 
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- Conseguiu um auto financiamento no valor total de €3.417,82, o que 

representa 29% da receita do ano 2018. 

- Em 2018 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio no valor de €4.000,00 

(quatro mil euros), para a execução do plano de atividades proposto.  

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

é de referir o seguinte: 

- A Associação prevê um autofinanciamento de 36% da receita total 

prevista no orçamento. 

- Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2019, 

destacam-se: 

 Contribuição para o Censo Nacional – Identificação e 

quantificação de espécies de avifauna na Ria de Aveiro – 

Águia Pesqueira; 

 Contribuição para a identificação e inventariação de aves e 

mamíferos marinhos; 

 Obras de conservação do posto de observação na Gafanha da 

Boa-Hora; 

 Obras de conservação no Moinho do Ti Pascoal; 

 Reestruturação dos Percursos Ambientais da Gafanha da 

Boa-Hora; 

 Organização das seguintes atividades: 

o Coastwatch 2019 – Monitorização da orla costeira; 

o Orquídeas Silvestres de Vagos – identificação e 

divulgação da flora da região; 

o III – Vagos BioBlitz – Vagos – Recenseamento de 

Biodiversidade do local; 

o III Concurso de artes plásticas; 

o Passadiços de Aveiro; 

o Ciclo-Percurso Ambiental do Canal de Mira; 

o Criaturas da Noite; 

o Caminhada Ambiental do Vale do Boco; 

o Oficinas Ambientais na Sede. 

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

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

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

de entidades parceiras, a Associação enquadra-se nesse âmbito, quer 

pela realização de atividades no âmbito da Educação Ambiental, quer 
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pela divulgação do património natural do Concelho, quer para a 

promoção de um estilo de vida saudável, e, como tal, cumpre os 

requisitos para a atribuição do subsídio. 

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

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

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

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

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

subsídio a atribuir a Associação Charcos & Companhia, assim como o respetivo plano 

de pagamentos. 

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

 Requisição n.º 1115, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros); -------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de abril de 2018: “para enviar 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Charcos & Companhia, o 

subsídio no valor de 2.000,00 € (dois mil euros). ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 3.5 ASSOCIAÇÃO RANCHO FOLCLÓRICO “LUZ E VIDA” DE PONTE DE VAGOS -- 

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

 Requerimento da Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 de abril de 2019 apresentando 

candidatura ao RCSARH para o ano de 2019; -------------------------------------------------- 

 Informação da DCAJ, de 13 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“… 

1. Pretensão – A Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos, 

doravante denominada por Associação, pretende que lhe seja concedido um 

subsídio financeiro no valor de €5.000,00, que se destina a apoiar a execução 

financeira do plano de atividades proposto para 2019. 

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

documentação constante do processo, designadamente das atas da tomada de 

posse dos órgãos sociais, da aprovação do orçamento e plano de atividades de 
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2019 e da aprovação do relatório de execução do plano de atividades e contas 

de 2018. 

3. Natureza jurídica – A Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de 

Vagos, Pessoa Coletiva nº 504692186, tem como finalidade transmitir usos e 

costumes tradicionais cantados e dançados, a ocupação dos tempos livres de 

jovens e suas famílias, e realçar, sobretudo, aos jovens o gosto pela tradição da 

região gandareza. 

4. Análise do pedido: 

a) Da análise do relatório de execução do plano de atividades e de contas 

do ano 2018, é de referir que a Associação: 

- Executou a totalidade das atividades propostas; 

- Conseguiu um auto financiamento no valor total de €3.897,15, o que 

representa 42% da receita do ano 2018. 

- Em 2018 foi-lhe atribuído, e pago, um subsídio ordinário no valor de 

€3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta euros), para a execução do 

plano de atividades proposto, e um subsídio extraordinário no valor de 

€1.500,00 (mil e quinhentos euros), para apoiar a aquisição de 

equipamento.  

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

é de referir o seguinte: 

- A Associação prevê um autofinanciamento de 41% da receita total 

prevista no orçamento; 

- Das atividades propostas no Plano de Atividades para 2019, 

destacam-se: 

 Divulgação da Associação na rádio; 

 Participação na Festa da Pinha, em Ponte de Vagos; 

 Participação na festa da Padroeira de Ponte de Vagos; 

 Organização da festa de comemoração do 21.º Aniversário da 

Associação; 

 Aquisição de tecido, para a confeção de trajes, chapéus, 

sapatos e meias; 

 Atuação em Ponte da Barca; 

 Atuação em Várzea do Douro, em Marco de Canaveses; 

 Atuação em Lourinhã; 

 Atuação em Tomar; 

 Atuação em Vila do Conde. 
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c) Quanto aos critérios definidos no artigo 6.º do Regulamento, como 

sejam o caráter pedagógico/formativo das iniciativas, a criação 

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

número de entidades parceiras, permitem concluir que a Associação 

Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos é uma mais-valia 

quer através da participação em vários concertos, contribuindo para a 

divulgação do património cultural do Concelho, quer através da 

reprodução de usos e costumes, cumprindo, assim, os requisitos para a 

atribuição do subsídio. 

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

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

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

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

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

subsídio a atribuir a Associação Rancho Folclórico “Luz e Vida” de Ponte de Vagos, 

assim como o respetivo plano de pagamentos. 

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

 Requisição n.º1029, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros); ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 11 de abril de 2018: “À Reunião de 

Câmara, proponho 4.000 (quatro mil Euros) ”. ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Rancho Folclórico “Luz e 

Vida” de Ponte de Vagos, o subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros). --------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno ausentou-se da sala de reuniões, pelo que a 

deliberação que segue não contou com a sua participação. --------------------------------------------------------- 

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

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

3.6 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ 

DE VAGOS – IDOLÍADAS – A ARTE DA MAIOR IDADE 2019 -------------------------------- 

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

 Informação do NAS, de 15 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------- 
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I - Fundamento:  

As Idolíadas – A Arte da Maior Idade 2019,  é um concurso que o município de Ílhavo 

promove junto da população sénior, que visa o desenvolvimento da inteligência espacial, 

o aumento da concentração e raciocínio lógico, a aquisição e troca de conhecimentos, a 

reativação da memória e o desenvolvimento emocional.  

A participação neste projeto está aberta aos restantes municípios da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e 

Comunidades. 

 Neste contexto o município de Vagos já participou nesta iniciativa, e no corrente ano a 

Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de Vagos, tem a 

responsabilidade de organizar a participação dos seniores, que queiram entrar no evento 

ou apoiar assistindo ao concurso.  

O concurso proporciona, com os parceiros artísticos, a criação de performances no 

âmbito do teatro, música, dança, artes plásticas e vídeo, com a dinamização de sessões, 

com recurso a técnicas diversas tais como estimulação cognitiva, multissensorial e 

ocupacional e de reminiscência e terapia pelas artes (arteterapia, musicoterapia, 

dançaterapia e dramaterapia).  

II - Conclusão:  

Considerando que os seniores do município de Vagos, que não vão participar/atuar nas 

atividades descritas, mas assistir e apoiar os seus pares, têm obrigatoriamente que pagar 

bilhete de entrada, será necessário assegurar um apoio económico que suporte essas 

despesas. 

O apoio de 320,00 euros deverá ser atribuído à IPSS, Associação de Solidariedade Social 

e Cultural de Santo André de Vagos, de forma a garantir a participação dos seniores 

inscritos nas Idolíadas 2019.”; -------------------------------------------------------------------- 

 Requisição n.º 1126, no valor de 320,00 € (trezentos e vinte euros); ------------------------ 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de abril de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Solidariedade Social e 

Cultural de Santo André de Vagos, o subsídio no valor de 320,00 € (trezentos e vinte euros), para a 

participação dos seniores nas Idolíadas 2019. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno entrou na sala de reuniões, reassumindo as suas 

funções. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS (ZIV) – LOTE N.º 99-A – REDERIA - INNOVATION, SA – 

DIREITO DE PREFERÊNCIA – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Rederia - Innovation, SA, de 03 de abril de 2019, na qualidade de proprietária 

do lote 99-A da ZIV, solicitando à Câmara Municipal de Vagos autorização para proceder à venda 

do referido lote à empresa Sunvienergy – Soluções de Energia, Ldª, pelo preço de 21.320,00 € 

(vinte e um mil, trezentos e vinte euros). Questionando ainda se o Município de Vagos pretende 

exercer o direito de preferência. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do CDCAJ, de 05 de abril de 2019, concluindo: -------------------------------------------- 

“Assim, tendo em consideração os argumentos apresentados, deverá a Câmara Municipal 

deliberar sobre se pretende exercer do direito de preferência e, como tal, autorizar, ou não, a 

venda do lote 99-A à empresa Sunvienergy-Soluções de Energia, Ldª, NIPC 509 797 512, pelo 

preço de €21.320,00.”. 

“Em virtude da requerente informar que a escritura está marcada para o dia 12/4, e, na 

eventualidade de não ser possível reunir a Câmara Municipal, permito-me sugerir que a decisão 

seja tomada por s/despacho, sujeita posteriormente a ratificação do órgão executivo”. ------------ 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 08 de abril de 2019: “Concordo. Informo que 

a Câmara Municipal não pretende exercer o direito de preferência relativamente ao lote 99A. 

Notifique-se o requerente. À reunião de Câmara para ratificar”. -------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice Presidente da 

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

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

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

5 – PROGRAMA CLDS4G – CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 4.ª 

GERAÇÃO – NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO CLDS4G ------------------------------------------ 

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

o Informação do NAS, de 15 de abril de 2019, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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“I - Fundamento:  

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do Artigo 10.º do Capítulo II da Portaria n.º 229/2018, de 

14 de agosto, a Câmara Municipal de Vagos deliberou na Reunião de Câmara do dia 17 de 

janeiro, por unanimidade, aprovar a implementação do Programa CLDS – 4G, sendo a Santa 

Casa da Misericórdia de Vagos a entidade coordenadora local da parceria. 

II - Conclusão:  

Considerando o disposto no n.º 3, do Artigo 13.º, do Capítulo III, da Portaria já referida, “ A 

Câmara Municipal no caso do n.º 3 do Artigo 2.º deve… selecionar um coordenador técnico para 

o respetivo CLDS – 4G, que cumpra os requisitos referidos no artigo anterior.” 

Considerando que o n.º 1 do Artigo 12.º do Capítulo II define que “ o coordenador técnico do 

CLDS – 4G deve ter formação superior ou experiência profissional relevante para o exercício 

destas funções, um perfil que alie competências de gestão e de trabalho em equipa, bem como 

experiência em coordenação e na dinamização de parcerias, reconhecida por parte dos atores 

locais.” 

Tendo em consideração o acima informado cabe à Câmara Municipal de Vagos nomear o 

coordenador técnico para o CLDS – 4 G, a desenvolver no concelho de Vagos, identificando-se a 

Técnica Carla Susana Moreira Fernandes, com formação superior na área das Ciências Sociais, 

para o efeito.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Curriculum Vitae da Técnica; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vereador, prof. Pedro Bento, de 16 de abril de 2018: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear para coordenador do CLDS 4G a Técnica 

Carla Susana Moreira Fernandes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CLAUDINO FERREIRA SEIXEIRO – PROC.º 69/19 – VIGIA – SANTO ANDRÉ DE VAGOS 

– CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1365 RUSTICO ------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Claudino Ferreira Seixeiro, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

22 de março de 2019, solicitando certidão de compropriedade, referente ao artigo 1365 R; -------- 

  Informação do CDPOP, de 28 de março de 2019, concluindo que não se vê inconveniente na 

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

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 01 de abril de 2019: “À reunião de Câmara.”.  

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

prédio sito em Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 1365 R, inscrito 

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

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

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

2 – RICHARD JOSÉ SILVA JULIÃO – PROC.º 19/19 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO – VAGOS 

E SANTO ANTÓNIO – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ---------------------------------- 

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

 Requerimento de Richard José Silva Julião, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

26 de outubro de 2018, requerendo licença de obras de edificação; ------------------------------------ 

 Informação do CDPOP, de 20 de fevereiro de 2019, concluindo: “Assim no que diz respeito ao 

uso de solo a pretensão tem enquadramento no PDM de Vagos.”; ------------------------------------ 

 Parecer da DU, de 29 de março de 2019, concluindo: ---------------------------------------------------- 

“… 

4- O vão existente na fachada sul deverá, para além de possuir frestas, situar-se a 1,80m do piso 

correspondente. 

… 

Face à reduzida largura do terreno assim como às características da envolvente edificada e 

terreno contíguos, julgo que a pretensão poderá ter enquadramento no nº 3 do art.º 5º em causa, 

no entanto, deverá a câmara Municipal pronunciar-se. 

6- Nos restantes aspectos o projeto de arquitectura reúne condições para aprovação ….”; ------- 

 Parecer da CDU, de 29 de março de 2019, que a seguir se transcreve: ---------------------------------

- 

“Conforme é descrito na informação prestada …trata-se de um terreno muito limitador, para a 

edificação que poderá ser levada a efeito no mesmo. Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 5º do 

RMUE, … e face a todos os condicionalismos verificados, será de submeter a deliberação da CM. 

Caso a decisão favorável, de acordo com o ponto 6 da informação… deverá cumprir com a 

condição indicada no ponto 4.”; -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

Ata n.º 10/2019, de 18 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

23 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de abril de 2019:“À Reunião da Câmara 

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

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

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

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

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

3 – DYNAMIC BREEZE – UNIPESSOAL, LDª – PROC.º 169/18 – CANTO DE BAIXO – PONTE 

DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – IMPLANTAÇÃO ---------------------------------------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

 O senhor Alírio de Matos residente em Vagos questionando: ------------------------------------------- 

 Quanto tempo mais vai permanecer o lixo da casa que foi demolida na EN109? Já lá vai 

um ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Taxas – Por que razão temos de pagar taxas de água quando as casas estão desabitadas?  

 O problema no Centro de Saúde de Vagos continua. A parede está em risco de cair. 

Quando é que o empreiteiro é chamado a resolver a situação? -------------------------------- 

Terminou desejando uma Santa Páscoa a todos. ------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vice Presidente da Câmara para esclarecer: ---------------------------------------------------- 

 Referir que a existência de taxas tem a ver com os custos da disponibilidade dos serviços, 

seja de água ou de luz. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Agradecer e, igualmente, desejar a todos uma Boa Páscoa. ----------------------------------- 

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

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 Vice-Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas 

e doze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


