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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 07/2016, de 17 de março 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezassete de março de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e quarenta e quatro minutos, no 

edifício sede da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, reuniu ordinariamente em sessão pública, 

a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado 

e com a presença dos senhores Vereadores 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, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------- 

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

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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que lhe foram delegadas na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião da senhora 

Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. -------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para entregar uma cópia do estudo respeitante ao “Pai Natal 

Certificado” que decorreu no âmbito das atividades de Natal em simultâneo com a Bienal do 

Artista, a inauguração da Biblioteca Municipal e algumas atividades de rua. Este documento 

avaliou o impacto mediático desta atividade, concluindo que houve um total de 34 notícias na 

comunicação social e que de acordo com os parâmetros de avaliação atingiu uma média de 5 

pontos, numa escala de 1 a 5. Potenciou mais de 5 milhões de contactos e alcançou um retorno de 

860.973,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 07/2016, de 17 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

2 

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

 O senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, para informar, relativamente à 

Zona Industrial de Vagos, que o lote 102 irá ser dividido. Há mais dois investidores, um deles a 

Panedge e outro que a seu tempo será divulgado. Também o lote 70 irá ser vendido a uma empresa 

que vai dedicar-se à construção e comércio de casas modulares. ---------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, para dar nota que hoje vai ter inicio a 

primeira formação em biblioterapia, organizada pela Biblioteca Municipal, das 18h às 20h, aberta 

a todos os que queiram participar e ministrada pela dr.ª Adriana Capela ------------------------------ 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira, para colocar 3 questões e saber se já 

estão a ser tomadas algumas diligências para a resolução das mesmas. -------------------------------- 

o Entre o restaurante “Rampinha” e a Rotunda de acesso à A17, existe um aluimento de 

terras, muito acentuado; ----------------------------------------------------------------------------  

o Água que corre consecutivamente na mesma estrada à entrada de Soza, e que se torna 

muito perigoso para quem por ali passa; --------------------------------------------------------- 

o Outra situação perigosa, e que até já provocou acidentes, tem a ver com águas na estrada 

em frente aos “Jardins Boavista”, na Lavandeira. ---------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para colocar à discussão uma questão 

que se prende com a dificuldade na compra de produtos fitofarmacêuticos, para o uso não 

profissional, para quem tenha quintais até 500m2. As pessoas não conseguem adquirir produtos 

como inseticidas, fungicidas, herbicidas ou moluscicidas, vendo assim as suas pequenas hortas a 

ficarem destruídas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haverá, por parte da Câmara Municipal, alguma solução para ajudar as pessoas que tenham 

pequenas hortas, no sentido de adquirir estes produtos? ------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para responder às questões colocadas: ------------------------------- 

o Relativamente à questão do senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, de 

facto considera que a situação é complexa. Tem conhecimento que todas as Juntas de 

Freguesia estão a fazer campanha para formação na aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. Não é fácil dar formação a pessoas com bastante idade e aí os 

Presidentes de Junta têm dado muito apoio; ----------------------------------------------------- 

o Quanto às questões levantadas pela senhora Vereadora, dr.ª Maria Lúcia Alves Costa 

Vieira, serão analisadas. Junto aos “Jardins Boavista” na Lavandeira, não existe queda 

para lado nenhum, a solução pode passar por uma bacia de retenção. Poderemos conciliar 

esta intervenção com as obras de saneamento, recentemente lançadas pela AdRA. ------- 

o Quanto às outras duas questões será solicitado à Divisão de Gestão de Infraestruturas que 

tome as medidas necessárias. ---------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de março de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 319.906,60 € (trezentos e dezanove mil, novecentos e seis euros e sessenta cêntimos). ---------- 

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

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

2 – PAGAMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 26 

de fevereiro a 10 de março, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 25 de fevereiro a 10 

de março, ambos do ano 2016, 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

4 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ------------------------------------ 

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

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

5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS PARA AJUSTE DIRETO -------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 FESTIVAL ESCOLÍADAS --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE, da DEDJ, propondo a atribuição de um subsídio de 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros) a cada uma das seguintes escolas do concelho, com ensino secundário: ---------- 

o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação; -------------------------------------- 

o Escola Secundária de Vagos/Agrupamento de Escolas de Vagos; --------------------------- 

               para participação no Festival Escolíadas; ------------------------------------------------------------------ 

 Informações de compromisso nºs 2123 e 2125, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

cada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de março de 2016, que a seguir se 

transcreve: “À reunião de Câmara.”. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atribuir o valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) 

a cada instituição. -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

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

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

7 – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS – PARÓQUIA DE SÃO TIAGO – 

PROCISSÃO DOS PASSOS – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO --------------------------------- 

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

 Requerimento da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de fevereiro de 2016, solicitando a isenção de pagamento de taxas; --------------- 

 Informação da UAJ, de 08 de março de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 3,02 € (três euros e dois cêntimos); -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de março de 2016, que a seguir se 

transcreve: “Deferido, à reunião de Câmara para ratificar”. ------------------------------------------ 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – MAIS VAGOS – ÓRGÃOS SOCIAIS ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) O Município de Vagos detém 2450 ações representativas de 49% do capital na sociedade Mais 

Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos, SA; 

b) No próximo dia 18 de março ir-se-á realizar a Assembleia Geral para a eleição do Conselho de 

Administração, dos membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal para o triénio 

2016/2018. 

Proponho, nos temos da alínea a), do n.º 1, do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, que, em representação do Município, o Senhor Vice 

Presidente da Câmara, eng.º João Paulo de Sousa Gonçalves, integre a Assembleia Geral da Mais Vagos, 

SA,. 

Por fim, e não obstante a apresentação da presente proposta, solicito que os serviços da UAJ efetuem um 

pedido de parecer, junto da CCDR-C, a fim de se pronunciarem acerca da legalidade da participação de 

membros do executivo municipal nos órgãos sociais da Mais Vagos, SA. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, bem 

como sugerir que o conselho de administração seja integrado pelo dr. Silvério Rodrigues Regalado, e que 

o conselho fiscal seja integrado pelo eng.º João Manuel da Cruz Domingues e pelo dr. Óscar Manuel 

Oliveira Gaspar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROCº 

6.2.2 - 04/2009 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ---------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 03 de março de 2016; ---------------------- 

 Informação da DPP, de 04 de março de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 07 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 
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“Pode o Dono de obra autorizar a liberação de 75% da caução prestada face ao teor do auto 

anexo”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de 75% da caução prestada, de 

acordo com as informações técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº 

E05/2013 – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução, de 16 de dezembro de 2015; ----------------- 

 Informação da DPP, de 04 de março de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 07 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Pode o Dono de obra autorizar a liberação de 30% da caução prestada face ao teor do auto 

anexo”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de 30% da caução prestada, de 

acordo com as informações técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROCESSO N.º E02/2013 – AUTO DE 

SUSPENSÃO N.º 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Auto de Suspensão n. 1, de 28 de janeiro de 2016; ------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 04 de março de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“O presente Auto de Suspensão deverá ser submetido à apreciação/homologação do Dono de 

Obra. Mais informo que em 08.03.2016 foi dado conhecimento à Fiscalização e Coordenação de 

Segurança em Obra da disponibilização, nessa data, dos referidos terrenos”; ------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Suspensão de trabalhos. ----------- 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E 

PISCINAS MUNICIPAIS – PROCº E13/2008 – CONTA FINAL DA EMPREITADA ------------------ 

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

 Conta Final da Empreitada, de 03 de março de 2016; ---------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 07 de março de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 09 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De submeter à apreciação/decisão do Dono de Obra.”; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 10 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da Empreitada, de acordo com os 

pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA – 

PROCº E01/2016 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CONCURSO PÚBLICO ------------------- 

Presente proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, de 11 de março de 2016, que a seguir se 

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

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO” 

 Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento 

para a empreitada “Requalificação da EM590 – Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha”. 

 Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 322.326,10 € (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e 

vinte e seis euros e dez cêntimos); 

c) Que o Prazo de Execução seja de 120 dias; 

d) Que o Prazo para Apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

e) Que se adote o procedimento de Concurso Público; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 
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 Efetivos: 

Presidente:  Arq. Pedro Castro; 

Vogal: Eng. Jorge Almeida (*); 

Vogal: Eng. José Silvestre. 

(*) Substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos 

 Suplentes: 

Dr. Nuno André; 

Eng. André Nunes. 

 Secretário do Júri: 

O coordenador técnico Mário Dinis, a substituir nas suas faltas e impedimentos 

pela Assistente Técnica Paula Sarabando. 

g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes 

alterações, as seguintes competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas. 

h) Submeter a presente “proposta de deliberação” à reunião da Câmara Municipal.”. --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra. ----------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARMANDO CARLOS FERREIRA PIMENTEL – PROC.º 4/2016 – RUA ANTÓNIO CARLOS 

VIDAL, N.º 323 – VAGOS – LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

EDIFICIO DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E HABITAÇÃO --------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Armando Carlos Ferreira Pimentel, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 08 de janeiro de 2016; ----------------------------------------------------------------------- 

 Pareceres da CDGU, de 29 de fevereiro e 01 de março, de 2016, respetivamente, que a seguir se 

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

“Concordo com a informação prestada, incluindo a sua conclusão. Se for aceite o mencionado 

no parecer jurídico de 03/02/16, da sr.ª dr.ª Susana (sobre legalizações), será de: 

 - Aprovar o projeto de arquitetura, conforme ponto 4.0, 4.1 e 4.2 da informação do sr. arq; 
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- Aceitar o disposto no ponto 5.13.3, uma vez que o referido arruamento era conhecido como Rua 

Direita; 

 - Deixar à consideração superior: a aceitação dos termos referidos em 5.13.1 e 5.13.2, face à 

informação emitida sobre os mesmos; o mencionado em 8.0; 

- Deverá previamente ao referido na parte final do ponto 3 da conclusão, remeter-se à fiscalização 

para informar e ao sr. eng. José Silvestre, para o cálculo das taxas a aplicar”;  

“Informo ainda que existe atestado da JF a mencionar que a ampliação tem mais de 30 anos e na 

caderneta predial, que foi inscrito o prédio em 1976”; -------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de março de 2016, que a seguir se 

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

“Aceite o parecer jurídico referido. Aceite o disposto no ponto 5.13.3, face à informação de 

29.02.2016 da sra. CDGU. Aceitem-se os termos referidos, atendendo à informação técnica sobre 

os mesmos e ao documento existente da JF. Remeta-se à Fiscalização Municipal. Remeta-se para 

cálculo de taxas. À Reunião da CM”. ----------------------------------------------------------------------- 

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 O parecer jurídico n.º 8/SJ/2016, emitido pela UAJ em 03 de fevereiro de 2016; 

o A informação técnica de 29 de fevereiro de 2016; 

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

ou adaptação; 

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 a 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. Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para 

dar cumprimento ao n.º 3, do artigo 34.º do referido RMUE. ------------------------------------------------------- 

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

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

deliberação que segue não contou com a participação da senhora Vereadora. ----------------------------------- 

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

2 – ANGELICA PEREIRA DE ALMEIDA e PAULO SÉRGIO ALMEIDA DE JESUS – PROC.º 

171/05 – LAMEIRO DO MAR – LICENCIAMENTO DE OBRAS INACABADAS --------------------- 

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

 Requerimento de Angélica Pereira de Almeida, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 12 de fevereiro de 2016; ----------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 03 de março de 2016, concluindo: “ Face aos elementos apresentados, 

não se vê inconveniente em conceder a Licença Especial para Acabamentos requerida. No 

entanto, dado o exposto no n.º 2, do artº 40º, do RMUE, a Câmara Municipal deverá pronunciar-

se”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 04 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Conforme supra referido, concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel. Será de 

remeter à fiscalização e submeter para deliberação da Exmª CM (n.º 2 artigo 40º RMUE). À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de março de 2016: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a Licença Especial para Acabamentos 

requerida, de acordo com os pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------- 

Deve a DGU, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, pelo que 

a deliberação que segue não contou com a participação do senhor Presidente. ---------------------------------- 

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

3 – MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAS DE VAGOS, S.A. – 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTEAMENTO ------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mais Vagos, S.A.; ------------------------------------------------------------------------ 
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 Informação favorável da DGU, de 10 de março de 2016; ------------------------------------------------ 

 Parecer de concordância da CDGU, de 10 de março de 2016; ------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de março de 2016: “À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de loteamento apresentado. ------------ 

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

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

O senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues Regalado, entrou na sala de reuniões, reassumindo 

as suas funções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usaram da palavra os senhores:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Amílcar de Oliveira Raimundo, Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, para 

agradecer a presença de todos e referir que as queixas vão sendo resolvidas. ---------------------------- 

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

 Fernando dos Santos Neto, residente em Vigia – Santo André, para perguntar para quando o 

alcatroamento da Rua Nossa Senhora das Dores? ------------------------------------------------------------ 

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

 Presidente da Câmara para informar que nos últimos tempos, por dificuldades financeiras não foram 

feitas operações de manutenção nem alcatroamentos novos. Agora e com a articulação do Presidente 

de Junta foi feito um levantamento e definidos alguns alcatroamentos como sendo prioritários. Já está 

a ser preparado o levantamento para o lançamento a concurso de uma 2ª fase. Garante que até ao final 

deste semestre será lançada a empreitada onde está incluída a Rua Nossa Senhora das Dores, que foi 

uma das prioridades apontadas pelo Presidente de Junta. ---------------------------------------------------- 

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

 Nuno Alexandre Simões Oliveira, residente em Santo André, para falar das questões que foram 

colocadas durante a “Rota das Freguesias” para a freguesia de Santo André. Sobre o armazém referir 

que metade do prometido já está cumprido. Sobre arruamentos, um já está alcatroado, faltando ainda 

o que liga Santo André à Vigia. --------------------------------------------------------------------------------- 

Questionar o executivo sobre um problema que afeta o concelho no geral e que tem a ver com os 

madeireiros que andam por ai e que deixam entulho e lixo espalhado por todo o lado. Pergunta se 

seria possível criar um regulamento ou uma lei camarária que os obrigue a uma licença ou até uma 

caução antes de fazerem o corte de árvores? ------------------------------------------------------------------ 

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



 
 

Ata n.º 07/2016, de 17 de março, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

 Presidente da Câmara para referir que relativamente aos madeireiros não sabe se outros municípios 

terão regulamentado nesse sentido, mas considera a ideia interessante. Irá perceber se será possível, 

se assim for, adaptar à nossa realidade. ------------------------------------------------------------------------- 

Os alcatroamentos estão a ser feitos. Quanto à estrada da Vigia é necessário ver e perceber o 

enquadramento, uma vez que não deverá haver nos próximos anos investimento da AdRA no 

saneamento básico para esta zona. Quanto ao armazém no decorrer deste ano conseguiremos concluir 

a última parte deste projeto da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------- 

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

 Alírio de Matos, residente em Vagos para referir: ------------------------------------------------------------ 

Uma vez que os ingleses vão fazer um referendo para ver se podem sair da União Europeia, pergunta 

ao senhor Presidente se não é possível fazer um referendo para sairmos da AdRA? -------------------- 

Já que tanto se tem falado de águas pluviais, informar que na rua dr. Máximo Loff em Vagos numa 

curva chega a juntar-se 15 cm de água. ------------------------------------------------------------------------ 

As Juntas de Freguesia deveriam ver e resolver estes casos. ------------------------------------------------ 

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

 Presidente da Câmara para responder que, e relativamente à AdRA, já disse por diversas vezes, que 

sair da empresa não é uma opção. A opção é negociar a participação do município no sentido de 

estarmos melhor representados e no sentido de que as obras sejam feitas no Concelho. --------------- 

Há duas razões que o levam a ter a opinião de que sair não é uma opção: -------------------------------- 

o A primeira tem a ver com o custo que isso poderia ter para o município em termos de 

processos judiciais, caso o município saísse da AdRA; ------------------------------------------- 

o A segunda, bem mais grave, é que hoje tudo o que são fundos comunitários estão orientados 

para financiar sistemas multimunicipais e não sistemas individuais. Se não fizermos parte 

do sistema multimunicipal não teremos acesso aos fundos comunitários. ---------------------- 

Sobre o referendo o senhor Presidente não o apresenta porque não concorda com ele, mas qualquer 

Vereador pode apresentá-lo e pôr assim o assunto à discussão. -------------------------------------------- 

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

E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina Teixeira 

Sarabando Salvador, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas e vinte e 

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

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


