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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 05/2017, de 02 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia dois de março de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta e seis minutos, no edifício da 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques que se fez substituir 

pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, 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 eng.º João Manuel da Cruz Domingues, questionou sobre: 

1 – Já há análises das águas da vala que passa na floresta? 

2 – Na Rua M. C. da Rocha não se sinalizam as lombas recentemente colocadas? 

3 – Na mesma rua, o pontão já tem solução? 

 O senhor Presidente da Câmara informou: 

 1 - Ainda não existem as análises da água da referida vala; 

 2 – Está prevista, e irá ser colocada, a sinalização para as lombas da Rua M.C. da Rocha; 

 3 – Quanto ao pontão existiriam duas hipóteses. A primeira construir um pontão novo ao lado do 

existente, o que seria bastante dispendioso. A segunda, que adotámos, será, mantendo a estrutura do pontão 

existente, alargar para cada um dos lados para que se possa efetuar a circulação de bicicletas e peões. A 

plataforma central manter-se-á pois não há qualquer problema do ponto de vista técnico. 

4 – Como nota final informar que os fundos comunitários estão a causar algum desconforto, pois 

deviam ter sido recebidos no início de janeiro. Nesta data nada chegou às autarquias. ------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.º 27, de 15 de dezembro de 2016, e nºs 1, 2 e 3 de 05 e 19 de janeiro 

e de 02 de fevereiro de 2017, respetivamente. Uma vez que o texto das mesmas tinha sido previamente 

distribuído por todos os membros da Câmara Municipal foi a sua leitura dispensada, tal como previsto no 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 45362, de 21 de novembro de 1963. ------------------------------------------------- 

Por não terem participado nas reuniões não votaram as atas abaixo indicadas, as senhoras Vereadoras: 

 Eng.ª Sara Caladé, - ata nº1/2017, de 05 de janeiro;  

 Dr.ª Ana Maria Vasconcelos – atas nºs 27/2016, de 15 de dezembro e 02/2017, de 19 de janeiro; 

 Dr.ª Lúcia Vieira – atas nºs 27/2016, de 15 de dezembro, 02/2017, de 19 de janeiro e 03/2017, de 

02 de fevereiro. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-las. ---------------------------------------------------- 

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de março de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 58.832,26 € (cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e dois euros e vinte e seis cêntimos). ------ 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), no período de 20 a 24 de fevereiro; ---------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 12 a 18 de fevereiro, ambos de 2017, 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. -------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – ISENÇÃO DE TAXAS - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE 

SANTA CATARINA - UTILIZAÇÃO DA PISCINA DO COLEGIO DE CALVÃO - 

HIDROTERAPIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, solicitando a 

utilização gratuita da Piscina do Colégio de Calvão; ------------------------------------------------------ 

 Informação do SDJ, de 08 de fevereiro de 2017, propondo que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de indeferir o referido pedido pois não configura nenhuma das situações previstas como 

passível de ser isenta; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 13 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de Câmara”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir de acordo com o parecer técnico. --------------- 

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

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

4 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - JOSÉ CANDIDO SILVA MOREIRA – PRAIA DA 

VAGUEIRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento em nome de José Cândido Silva Moreira, de 02 de fevereiro de 2017, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque, na Praia da Vagueira; ---- 

 Informação do GMA, de 10 de fevereiro de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de fevereiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 - APOIO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS --------------------------------------------------- 

5.1. PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – MARISA SOFIA FERREIRA 

TEIXEIRA – VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Marisa Sofia Ferreira Teixeira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 06 de dezembro de 2016, a solicitar apoio para o pagamento de renda de habitação------------ 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 21 de fevereiro de 2017, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100€ (cem euros), 

durante um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros). - 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de fevereiro de 2017:“À reunião de 

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

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

meses, que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros). ----------------------------------------------------- 

Devem a DF e o SAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 

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

5.2. – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – OXANA KIRILYUK – 

VAGOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Oxana Kirilyuk, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 14 de 

fevereiro de 2017, a solicitar apoio para o pagamento de renda de habitação; ----------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 23 de fevereiro de 2017, confirmando a carência 

económica do agregado e propondo, a atribuição de um subsidio mensal de 100€ (cem euros), 

durante um período de 12 (doze) meses, que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros). - 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 23 de fevereiro de 2017:“À reunião de 

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

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

meses, que perfaz um apoio de 1200€ (mil e duzentos euros). ----------------------------------------------------- 

Devem a DF e o SAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

5.3. PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO – 

CLARINDA DE JESUS CRAVO – CONDES – SANTA CATARINA --------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Ação Social, de 21 de fevereiro de 2017, propondo um apoio de 3.000€ 

(três mil euros) para finalização da obra com a colocação de telhado. --------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de fevereiro de 2017:“À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado no valor de 3.000€ (três mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem a DF e o SAS, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------- 

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

6 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO: TERESA & ASCENÇÃO, LDA – VAGOS ---------------- 

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

 Requerimento em nome de Teresa & Ascensão, quiosque Lda., de 01 de fevereiro de 2017, para 

renovação de licença de Ocupação de Espaço Público com Quiosque, em Vagos e pagamento em 

duas prestações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Informação do GMA, de 17 de fevereiro de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de fevereiro de 2017, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação de licença de ocupação de espaço 

público solicitada. Mais deliberou notificar o requerente a apresentar o pedido de pagamento em prestações 

devidamente fundamentado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – REGULAMENTO INTERNO E DE PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO DO 

PROGRAMA MUNICIPAL VAGOS EM AÇÃO JÚNIOR – PROPOSTA -------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, nº SDJ-0333.2016/2017, de 24 de fevereiro de 

2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Proposta de Regulamento Interno e Programa Municipal “Vagos em Ação Júnior”; ---------------- 

 Projeto Pedagógico e de Animação; ------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2017: «À Reunião da C. M.» -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Interno e de Projeto Pedagógico 

e de Animação do Programa Municipal Vagos em Ação Júnior. --------------------------------------------------- 

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

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

8 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – ALUNO 

DANIEL DA SILVA DOS SANTOS -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do Serviço de Educação, nº 0010/2017.SEDEDJ, de 23 de fevereiro de 2017; --------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 1411, no valor de 49,41 € (quarenta e nove euros e quarenta 

e um cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2016: “À Reunião de CM”; ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das refeições fornecidas ao aluno 

referido supra, no valor de 49,41 € (quarenta e nove euros e quarenta e um cêntimos). ------------------------ 

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

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

9 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VAGOS – SUBSIDIO  

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

 Requerimento da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vagos, com registo de 

entrada a 31 de janeiro de 2017, solicitando a atribuição de um subsídio no valor de 49.303,00€ 

(quarenta e nove mil trezentos e três euros) para aquisição de uma ABSC – Ambulância de 

Socorro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ nº 18/MMD/2017, de 15 de fevereiro de 2017; ----------------------------------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 1431, no valor de 29.016,42 € (vinte e nove mil e dezasseis 

euros e quarenta e dois cêntimos); --------------------------------------------------------------------------- 
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 Proposta do senhor Presidente da Câmara, de 02 de março de 2017; ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e atribuir 

subsídio no valor de 29.016,42€ (vinte e nove mil e dezasseis euros e quarenta e dois cêntimos). ----------- 

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

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

10 - TOPÓNIMOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. - FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA - CARVALHAIS- 

RUA DA SAUDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, de 13 de fevereiro de 

2017, solicitando a aprovação do nome do arruamento em Carvalhais que liga a Rua Principal de 

Carvalhais à Rua do Parque de Merendas para “ Rua da Saudade “; ---------------------------------- 

 Informação da DPP, de 14 de fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2017: “À Reunião da C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o nome da referida rua para Rua da Saudade. 

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

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

10.2 - FREGUESIA DE SANTO ANDRE DE VAGOS – SANCHEQUIAS – TRAVESSA 

EGAS MONIZ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Presente parecer favorável da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, de 23 de fevereiro 

2017, relativo à “Travessa Egas Moniz” – Sanchequias – Santo André; ------------------------------- 

 Informação da DPP, de 24 de fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2017: “À Reunião da C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o nome do arruamento Travessa Egas Moniz – 

Sanchequias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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10.3 - FREGUESIA DE SANTO ANDRE DE VAGOS – ERVEDAL – BECO EGAS MONIZ  

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

 Presente parecer da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, de 23 de fevereiro 2017, 

informando de parecer favorável relativo ao “Beco Egas Moniz” – Ervedal; ------------------------- 

 Informação da DPP, de 24 de fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 24 de fevereiro de 2017: “À Reunião da C.M.”. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o nome do arruamento Beco Egas Moniz – 

Ervedal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA - E05/2016  

1.1.NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 16 de fevereiro de 2017, dando conta da necessidade de ser designada a 

Fiscalização e a Coordenação de Segurança em Obra para a empreitada supra, propondo para tal a 

seguinte constituição: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de fevereiro de 2017: “Aprovo. À Reunião 

da CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

1 - REQUALIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO DA CORREDOURA - E05/2016 

1.2. APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - RATIFICAÇÃO----------------- 

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

 Informação da CDPP, de 16 de fevereiro de 2017; -------------------------------------------------- 

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 16 de fevereiro de 2017, para efeitos de 

aprovação parcial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de fevereiro de 2017: “Aprovado 

o presente Plano de Segurança e Saúde, conforme e nas condições da CSO. À Reunião da CM para 

ratificar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Caladé. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.ºE09/2016 – MINUTA DO CONTRATO – 

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

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

 Informação da DPP, de 20 de fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------- 

 Minuta do Contrato; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 20 de fevereiro de 2017: “ Aprovo a minuta, à 

C.M. para ratificação. Proceda-se em conformidade.” --------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 - FERREIRAS, LDA – PROCESSO N.º 22/89 – LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO - OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – PRAIA DA VAGUEIRA --------------------------------------------------------------------- 
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Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 21 de fevereiro de 2017, informando que não correu oposição à pretendida 

alteração ao loteamento e “ não se vê inconveniente na alteração proposta ao alvará de 

loteamento. Será de submeter a deliberação da Exma. CM nos termos do n.º 1 do art.º 23 

conjugado com o nº 4 do art.27.º do RJUE.” -------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de fevereiro de 2017: «À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer técnico e nos termos do n.º 1 

do artigo 23.º conjugado com o nº 4 do art.27º do RJUE, aprovar a alteração ao loteamento. ----------------- 

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

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

2 – ARMINDA OLIVEIRA - PROCESSO N.º 175/97 – LEGALIZAÇÃO – CALVÃO ----------------- 

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

 Informação da DGU, de 16 de fevereiro de 2017; --------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 01 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Conforme informação do sr. arq. Manuel não se vê inconveniente na legalização das obras de 

alteração e de ampliação de moradia e anexos. Nos termos do artigo 102º-A do RJUE e nºs 2 e 4, 

respetivamente dos artigos 34º e36º do RMUE, deverá ser remetido o processo à Exma CM para 

deliberar sobre a legalização das obras e sobre a utilização do edifício.”; ----------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01de março de 2017: “À Reunião da 

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

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

o O disposto no artigo 102.º-A do RJUE; 

o O disposto nos artigos 34.º e 36.º do RMUE; 

o A informação da DGU de 16 de fevereiro de 2017; 

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

ou adaptação; 
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o Que o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto apresentado reúne condições para 

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

Deliberou, por unanimidade, favorável e simultaneamente, aprovar a legalização das obras de alteração e 

ampliação e utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização 

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

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

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

3 – JOÃO SIMÕES PANDEIRADA - PROCESSO N.º 11/89 – RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS 

DE URBANIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria, de 24 de fevereiro de 2017; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 24 de fevereiro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Remete-se o auto de vistoria de receção definitiva das obras de urbanização, elaborado 

pela Comissão nomeada para o efeito. O mesmo deverá ser submetido a 

deliberação/homologação da Exmª CM, nos termos do nº 1 do artigo 87º do RJUE. À 

consideração superior”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de fevereiro de 2017: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria e proceder à receção 

definitiva das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGU, 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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e cinquenta e seis 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


