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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 08/2017, de 06 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, 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 dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 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 

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

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

competências que foram delegadas, na reunião de 24 de outubro de 2013, justifica a falta à reunião do 

senhor Presidente, dr. Silvério Rodrigues Regalado, por motivos profissionais. ------------------------------ 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 04, 05 e 06, de 16 de fevereiro, 02 e 16 de março 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos, não votou as propostas das atas n.ºs 04/2017 e 

06/2017, de 16 de fevereiro e 16 de março, respetivamente, pois não esteve presente nas reuniões. --------- 

Pelo mesmo motivo a senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, não votou a 

proposta da ata n.º 05/2017, de 02 de março. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------- 

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

 Proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, datada de 31 de março de 2017, que a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA 1/OSM/2017 

Organização dos Serviços Municipais 

Nota Justificativa 

1 - A Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2017 – Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, veio 

alterar a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à Administração Local da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 

31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o Estatuto 

do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do 

Estado. 

2 - A principal alteração residiu na revogação dos artigos 8.º e 9.º da Lei acima referida que 

limitava o número de cargos dirigentes intermédios de 2.º e 3.º graus. 

3 - O modelo organizacional ora perfilhado para a Autarquia repousa nos seguintes pressupostos 

básicos e decorrentes do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro - estabelece o regime jurídico 

da organização dos serviços das autarquias locais. 

a) Opção por um modelo de Estrutura Hierarquizada, constituído por uma única 

unidade orgânica nuclear, a qual reveste, organicamente a forma de Departamento 

Municipal, no caso presente, Departamento de Coordenação (DC), dirigido por um 

Diretor de Departamento, cuja panóplia de competências consta do presente 

regulamento; 

b) Definição do número máximo de unidades orgânicas flexíveis, 16 no total, dirigidas 

por Chefes de Divisão (4 unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau) e por Chefes de 

Núcleo (12 unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau); 

c) Definição do número máximo de subunidades orgânicas, dirigidas por 

Coordenadores Técnicos, no caso presente, 8 subunidades orgânicas integradas na 

estrutura dos serviços municipais; 
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4 - O diploma referido em 3- estipula que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, 

definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de 

unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de 

projeto. 

5 - Por seu turno, o Município de Vagos continua a ter como uma das suas prioridades 

estratégicas promover a modernização da administração municipal como elemento fundamental 

para uma governação autárquica qualificada e para uma maior eficiência na prestação dos 

serviços aos cidadãos e ainda promover a correta, adequada e justa avaliação dos seus recursos 

humanos. 

6 - O objetivo do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais é promover uma 

administração municipal mais eficiente e modernizada, que contribua para a melhoria das 

condições de exercício da missão e das atribuições do Município. 

7 - O presente é elaborado nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, da alínea m) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro. 

Artigo 1.º 

Princípios 

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 

aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 

eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 

prestado e da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios 

constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento 

Administrativo e na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

Artigo 2.º 

Modelo 

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura hierarquizada, 

constituída por: 

 Unidade orgânica nuclear - departamento municipal;  

 Unidades orgânicas flexíveis - divisões e núcleos municipais;  

 Subunidades orgânicas; 

 Gabinetes. 

Artigo 3.º 

Categorias de unidades e subunidades orgânicas 

1 — Os serviços municipais organizam-se nas seguintes categorias de unidades orgânicas: 
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a) Departamento — unidade orgânica de caráter permanente, aglutinando 

competências várias, dirigida por um diretor de departamento – dirigente intermédio 

de 1.º grau; 

b) Divisões e Núcleos — unidades orgânicas de caráter flexível, aglutinando 

competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa mesma área 

funcional, dirigidas por chefes de divisão e chefes de núcleo – dirigentes intermédios 

de 2.º e 3.º graus, respetivamente; 

c) Unidades de apoio à gestão — subunidades orgânicas de caráter flexível que 

agregam atividades de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com 

base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas comuns e instrumentais 

e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, dirigidas por coordenadores 

técnicos; 

d) Gabinetes municipais — unidades de apoio aos órgãos municipais; 

2 — Em documento anexo encontram-se definidos: 

a) O modelo de estrutura orgânica; 

b) A estrutura nuclear dos serviços municipais; 

c) A competência das respetivas unidades orgânicas; 

d) O número máximo de unidades orgânicas flexíveis; 

e) O número máximo total de subunidades orgânicas; 

f) O organograma da macro estrutura dos serviços municipais. 

Artigo 4.º 

Funções comuns às unidades orgânicas e restantes serviços 

São funções comuns às unidades orgânicas e restantes serviços municipais: 

a) Elaborar estudos e propostas necessárias à definição das políticas municipais, no 

âmbito das suas atribuições, e assegurar a sua execução; 

b) Elaborar, e submeter à aprovação superior, as instruções, regulamentos e normas 

que forem julgadas necessárias ao exercício da sua atividade, bem como propor 

medidas para a melhoria do funcionamento dos serviços e para a execução correta das 

competências municipais; 

c) Preparar, quando solicitadas, as minutas dos assuntos a submeter a deliberação da 

Câmara Municipal ou a despacho dos respetivos membros; 

d) Colaborar na elaboração dos diferentes instrumentos de planeamento, programação 

e gestão da atividade municipal; 

e) Promover, e coordenar, a recolha de elementos estatísticos, e de outra natureza, de 

interesse para a gestão municipal; 

f) Informar e dar pareceres sobre os assuntos da sua área de responsabilidade; 

g) Assegurar a comunicação necessária com os demais serviços, de forma a permitir 

uma atuação integrada, no desempenho das respetivas atividades; 
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h) Coordenar a atividade das unidades dependentes de cada um dos serviços, em 

consonância com o plano de atividades, e assegurar a correta execução das tarefas, 

dentro dos prazos determinados; 

i) Gerir os recursos humanos, técnicos e materiais afetos ao serviço, tendo sempre em 

vista o correto atendimento dos cidadãos; 

j) Executar as deliberações de Câmara Municipal e os despachos do seu Presidente e 

dos vereadores com competências delegadas, nas áreas dos respetivos serviços; 

k) Participar, sempre que for determinado, nas reuniões dos órgãos municipais, 

comissões ou órgãos consultivos da autarquia local; 

l) Assegurar a cooperação técnica e ou a representação da Câmara Municipal, sempre 

que for determinado; 

m) Receber, e divulgar, a informação necessária entre os diversos serviços, tendo em 

vista o seu bom funcionamento e interdependência; 

n) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os documentos e processos que 

hajam sido objeto de decisão final, e que se mostrem desnecessários ao normal 

funcionamento dos serviços; 

o) Zelar pelo cumprimento dos deveres gerais dos trabalhadores do município, com 

especial relevo para os de pontualidade e assiduidade, e participar as respetivas 

ausências à Secção de Recursos Humanos, pela forma e nos prazos que se encontrem 

determinados; 

p) Exercer as demais atribuições, que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, 

deliberação ou despacho; 

q) Facilitar as relações dos cidadãos com a autarquia local; 

r) Prestar aos cidadãos todo o apoio, fornecendo-lhes todas as informações sobre o 

funcionamento dos órgãos e serviços municipais e as formas mais práticas de aceder 

aos mesmos; 

s) Facultar os necessários esclarecimentos, nos aspetos que aos cidadãos digam 

respeito, designadamente, no que se refere à sua proteção no âmbito dos serviços 

públicos essenciais; 

t) Auxiliar o cidadão na formulação de reclamações; 

u) Propor a adoção das medidas julgadas pertinentes para melhorar as relações com 

a autarquia. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação no 

Diário da República. 
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ANEXO 

Estrutura nuclear dos serviços municipais e atribuições 

e competências das respetivas unidades orgânicas 

Artigo 1.º 

Modelo de estrutura orgânica 

A organização interna dos serviços municipais obedece ao modelo de estrutura hierarquizada. 

Artigo 2.º 

A estrutura nuclear dos serviços municipais 

É constituída uma única unidade orgânica nuclear — Departamento de Coordenação (DC). 

Artigo 3.º 

Departamento de Coordenação (DC) 

Competências 

1 — O Departamento de Coordenação (DC), dirigido por um Diretor de Departamento 

Municipal, terá por finalidade apoiar técnica e administrativamente as atividades desenvolvidas 

pelos órgãos autárquicos, coordenando a ação das unidades orgânicas flexíveis e restantes 

serviços na sua direta dependência. 

2 — O Departamento de Coordenação (DC), compreende as seguintes unidades orgânicas 

flexíveis de 3.º grau:  

 Núcleo Administrativo e Jurídico - NAJ; 

 Núcleo de Recursos Humanos - NRH; 

 Núcleo de Modernização Administrativa - NMA; 

 Núcleo de Sistemas de Informação - NSI; 

 Núcleo de Educação, Desporto e Juventude - NEDJ; 

 Núcleo de Fiscalização Municipal - NFM; 

 Núcleo de Ação Social - NAS; 

 Núcleo de Cultura - NC; 

 Núcleo de Ambiente e Serviços Urbanos - NASU. 

3 — O Departamento de Coordenação (DC) compreende ainda os seguintes serviços: 

 Serviço de Apoio Administrativo; 

 Serviço de Fiscalização Sanitária; 

4 — São competências do Departamento de Coordenação (DC): 

a)Assessorar técnica e administrativamente a Câmara Municipal; 

b)Coordenar a ação das unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau que integram o 

Departamento; 

c)Assegurar que todos os serviços da Câmara Municipal de Vagos cumprem o Código de 

Ética e Conduta Profissional dos Trabalhadores do Município de Vagos; 

d)Coordenar a elaboração do relatório anual sobre a execução do Plano de gestão de 

riscos de corrupção e infrações conexas; 
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e)Colaborar com o executivo municipal, no âmbito do SIADAP, na avaliação de todos os 

trabalhadores; 

f)Decidir sobre todos os assuntos relacionados com a gestão de recursos humanos no que 

respeita à formação profissional; 

g)Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, de acordo com 

as diretrizes superiormente fixadas, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e 

da salvaguarda do interesse público; 

h)Justificar as faltas dos trabalhadores; 

i)Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta os 

regulamentos e as orientações superiormente fixadas; 

j)Prestar apoio às reuniões do Órgão Executivo; 

k)Exercer todas as demais competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas. 

Artigo 4.º 

Unidades orgânicas flexíveis 

São constituídas, no máximo, 16 unidades orgânicas flexíveis. 

Artigo 5.º 

Subunidades orgânicas 

São constituídas, no máximo, 8 subunidades orgânicas. 

Artigo 6.º 

Equipas multidisciplinares 

Não são constituídas equipas multidisciplinares. 

Artigo 7.º 

Equipas de projeto 

Não são constituídas equipas de projeto. 

Artigo 8.º 

Despesas de representação 

Aos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus serão abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, sendo-lhes 

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais. 

Artigo 9.º 

Recrutamento, seleção, contratação e remuneração  

para os cargos de direção intermédia de 3.º grau 

1 – Os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau ou inferior são recrutados, nos 

termos do número 2, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão para o exercício 

de funções de direção, coordenação e controlo e que reúna, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

a)Formação superior; 

b)Mais de dois anos de experiência profissional na carreira de Técnico Superior. 



 
 

Ata n.º 08/2017, de 06 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

8 

2 – A seleção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita através de processo adequado 

de recrutamento, de acordo com a legislação em vigor. 

3 – A remuneração dos dirigentes intermédios de 3.º grau é igual à da 5.ª posição remuneratória 

da carreira geral de técnico superior. 

Vagos, aos 31de março de 2017  

A Vereadora com competências delegadas e subdelegadas na área dos Recursos Humanos 

Eng.ª Sara Caladé”; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento referido no artigo 3.º, n.º 2, alínea f), “O organograma da macro estrutura dos 

serviços municipais”, da proposta supra, que é dado aqui como inteiramente reproduzido e fica a 

fazer parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDF, de 03 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmo. Sr. Presidente, 

 Na sequência do solicitado relativamente ao enquadramento dos aspetos financeiros 

decorrentes da proposta de alteração à organização dos serviços municipais informo o seguinte: 

1. O regime financeiro das autarquias locais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - não 

define um limite máximo para as despesas com pessoal; 

2. Define sim, no artigo 40º, a obrigatoriedade de cumprir com a regra do equilíbrio 

orçamental, que consiste em prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas 

e em prever e executar receitas correntes suficientes para cobrir as despesas correntes 

acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo; 

3. O impacto financeiro da proposta reside na criação de 12 núcleos, sendo o número de 

divisões reduzido de 5 para 4; 

4. No ano 2016 a execução orçamental deu cumprimento à regra do equilíbrio de forma 

folgada; 

5. Assim, e tendo com consideração a margem prevista no orçamento aprovado para o ano 

2017 entre as receitas correntes e as despesas correntes acrescidas das amortizações 

médias previstas não se vêm restrições do âmbito financeiro para a aprovação da 

presente proposta. Contudo, em cada de momento de decidir nomear e/ou contratar 

novos trabalhadores deve ser feita uma nova avaliação da regra do equilíbrio ou de outro 

normativo que na altura esteja em vigor.”. ------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à Assembleia Municipal, 

para efeitos de apreciação e aprovação. -------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Secção de Recursos Humanos, do DGRHeFM, proceder em conformidade com o teor da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 05 de abril de 2017, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 145.114,75 € (cento e quarenta e cinco mil, cento e catorze euros e setenta e cinco 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 13 a 31 de março; -------------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 12 de março a 01 de abril. ------------------- 

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

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

3 – SUBSÍDIOS – FESTIVAL ESCOLÍADAS -------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do SE, da DEDJ, de 03 de abril de 2017, propondo que seja concedido o apoio à 

atividade supra no montante de 500,00 € (quinhentos 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. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 Informações de Compromisso n.ºs 1661 e 1662, no valor de 500,00 € (quinhentos euros), cada; - 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 03 de abril de 2017: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, conforme parecer técnico, o subsídio no valor 

de 500,00 € (quinhentos euros) a cada instituição. ------------------------------------------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS – PARÓQUIA 

DE SÃO TIAGO – PROCISSÃO DOS PASSOS – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------- 

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

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

Municipal em 14 de março de 2017, solicitando “a colaboração no sentido de ordenar, regular e 

desviar o trânsito durante o período das cerimónias, colocando para o efeito placas de 

identificação dos desvios alternativos e a colocação de grades no largo do encontro a fim de 

limitar o estacionamento de modo que facilite a prática das cerimónias religiosas. Solicitando 

ainda, a isenção do pagamento das taxas inerentes aos serviços”; ------------------------------------ 

 Valor das taxas (UAJ) = 3,00 € (três euros); --------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de março de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Deferido a isenção de taxas. 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. ----------------------------------- 

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

5 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – QUIOSQUE – TERESA & ASCENSÃO, LDA – 

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES --------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Teresa & Ascensão, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 

de março de 2017, solicitando a repartição do valor total da renda 1.125,87 € (mil cento e vinte e 

cinco euros e oitenta e sete cêntimos) em duas parcelas, por cada semestre do ano civil, tendo em 

vista uma melhor gestão dos custos; ------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 21 de março de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“O presente requerimento foi apresentado em resposta à notificação que foi enviada a informar 

que por deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária de 02/03/2017 o pedido do 

pagamento das taxas de ocupação do espaço público em prestações teria que ser devidamente 

fundamentado pelas requerentes. Deve, por isso, o presente requerimento ser apresentado para 

deliberação da Câmara Municipal sobre a fundamentação apresentada.”; -------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de março de 2017: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento em 2 (duas) prestações. ---------- 

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

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

6.1 CAFÉ BOA-HORA – GAFANHA DA BOA-HORA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

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

 Requerimento de Nuno Rafael Matos Sarabando, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 22 de fevereiro de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do 

seu estabelecimento, denominado «CAFÉ BOA-HORA», sito na Gafanha da Boa-Hora, 

seja alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------- 

o Sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados, do ano 2017,das 02H00M às 

04H00M. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável da GNR, de 13 de março de 2017; ------------------------------------------ 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 21 de março de 

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

 Informação da UAJ, de 23 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando que: 

1. Em 22/02/2017 o requerente Nuno Rafael Matos Sarabando, titular explorador 

do estabelecimento denominado "CAFÉ BOA HORA”, sito na Rua Principal, 

n.º 232, freguesia da Gafanha da Boa Hora, solicitou à Câmara Municipal de 

Vagos o alargamento de horário de funcionamento, a vigorar para todos os 

sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados, do ano 2017, das 02h00 às 

04h00 do dia seguinte; 

2. O processo se encontra devidamente instruído; 

3. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 1/13, 

para o uso de “Estabelecimento de Bebidas – Café”; 

4. O requerente procedeu a mera comunicação prévia para a instalação do 

estabelecimento em causa; 

5. O parecer da GNR é favorável, “…desde que não implique conflitos com os 

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 
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excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

6. O parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora é favorável, no 

entanto refere que “Entende esta Junta que dada a sua localização deve a 

Câmara alertar os proprietários, que caso surjam reclamações deve reavaliar 

a conceção do horário”; 

7. Não existem registos de reclamações sobre o referido estabelecimento. 

Perante o exposto e considerando os pareceres da GNR e da Junta de Freguesia, não se 

vê inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de horário de funcionamento 

para todos os sábados, domingos, vésperas de feriado e feriados, do ano 2017, das 02h00 

às 04h00 do dia seguinte. 

No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de 

funcionamento aos pressupostos do parecer da GNR, nomeadamente: 

a) Que o requerente salvaguarde o direito ao repouso, à tranquilidade e saúde dos 

cidadãos (direitos de personalidade); 

b) Em caso de reclamação sobre ruído, o titular da exploração do estabelecimento 

adote, de imediato, as medidas adequadas para a sua redução ou extinção. 

   É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.------------------------------------------------------------ 

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

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

6 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

6.2 CANTO DA SEREIA – PRAIA DA VAGUEIRA – ALARGAMENTO DE HORÁRIO - 

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

 Requerimento de Dunas Secretas Unipessoal, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 08 de março de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do seu 

estabelecimento, denominado «CANTO DA SEREIA», sito na Praia da Vagueira, seja 

alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------------- 

o Sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, das 02H00M às 03H00M, até 

31/12/2017. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 Parecer favorável da GNR, de 13 de março de 2017; ------------------------------------------ 

 Parecer favorável da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 21 de março de 

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

 Informação da UAJ, de 23 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------ 

“Considerando que: 

1. Em 07/03/2017 o requerente Dunas Secretas Unipessoal, Ldª, titular explorador 

do estabelecimento denominado "CANTO DA SEREIA”, sito na Praia da 

Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, solicita à Câmara Municipal de 

Vagos o alargamento de horário de funcionamento, a vigorar para todas as 6ª 

feiras, sábados e vésperas de feriados, do ano 2017, das 02h00 às 03h00 do dia 

seguinte; 

2. O processo se encontra devidamente instruído; 

3. O estabelecimento supramencionado é um equipamento de praia com o 

Contrato de Concessão n.º COS-2013-0006, valido até 31/12/2020; 

4. O referido estabelecimento possui o alvará de autorização de utilização n.º 

22/2014, destinado a apoio de praia completo com bar; 

5. O parecer da GNR é favorável, “…desde que não implique conflitos com os 

moradores, nomeadamente relativo à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruído no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

6. O parecer da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora é favorável; 

7. Não existem registos nesta Câmara Municipal, de reclamações sobre o referido 

estabelecimento. 

Perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento do pedido de alargamento de 

horário de funcionamento para as 6ª feiras, sábados e vésperas de feriados, do ano 2017, 

das 02h00 às 03h00 do dia seguinte; 

No entanto deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de 

funcionamento aos pressupostos do parecer da GNR, nomeadamente: 

a) Que o requerente salvaguarde o direito ao repouso, à tranquilidade e saúde dos 

cidadãos (direitos de personalidade); 

b) Em caso de reclamação sobre ruído, o titular da exploração do estabelecimento 

adote, de imediato, as medidas adequadas para a sua redução ou extinção. 

   É o que me cumpre informar.”; ------------------------------------------------------------------- 

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

da CM.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora, dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA 

ELETROTÉCNICA, NA MODALIDADE DE AVENÇA ------------------------------------------------------ 

Presente a informação do Serviço de Aprovisionamento da Divisão Financeira, sobre o assunto 

supramencionado, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da 

presente ata. A Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do 

Orçamento de Estado de 2017, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para a “aquisição de prestação de serviços 

na área de engenharia eletrotécnica, na modalidade de  avença”. ----------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

1.1 REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 – RATIFICAÇÃO ----------- 

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

 Informação do CDPP, de 09 de março 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 o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 14 de março de 2017:“Aprovado. À 

Reunião da CM para ratificação”. -------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

1 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

1.2 BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTO DA RUA DA CABINE - CALVÃO – PROC.º 

E01/2017 - RATIFICAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 10 de março 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 o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 14 de março de 2017:“Aprovado. À 

Reunião da CM para ratificação”. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

1.3 REABILITAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ENTRADA 

NASCENTE DA VILA DE VAGOS – PROC. º E02/2017 – RATIFICAÇÃO --------------------- 

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

 Informação do CDPP, de 09 de março 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 o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

Eng.ª Gabriela Cabano 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de março de 2017:“Aprovado. À 

Reunião da CM para ratificação”. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

2 – FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS EM VAGOS – PROCº E06/2009 – RECEÇÃO 

DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

07 de julho de 2016, solicitando: “que nos informem se irão libertar as garantias bancárias 

referentes a obra de Lavandeira – Vagos concluída em 07.2010.”; ------------------------------------ 

 Informação da DPP, de 15 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Em anexo encontra-se o auto de receção definitiva da presente obra. Conforme ponto 40.1 do 

Caderno de Encargos, “feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro 

as quantias retidas como garantia ou qualquer outro título a que tiver direito”.”; ----------------- 

 Informação do CDPP, de 15 de janeiro de 2017: “Junto se anexa o auto de receção definitiva da 

obra. Considero que podem ser libertadas as garantias existentes.”; --------------------------------- 

 Auto de Vistoria de Receção Definitiva, de 16 de fevereiro de 2017; ---------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de março de 2017: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

 Homologar o Auto de Vistoria de Receção Definitiva; --------------------------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. --- 

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

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

3 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – PROCº E01/2010 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória Parcial, de 10 de outubro de 2014; ---------------------------------------- 
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 Auto de Receção Provisória, de 14 de julho de 2016; ---------------------------------------------------- 

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

 Parecer do CDPP, de 21 de março de 2017: “Junto informação do eng.º André Nunes, que explica 

o porque de o Auto de Recepção Provisória da empreitada em questão só agora estar assinado 

(ponto 2 e 3), (2. As mesmas foram alvo de acompanhamento pelos serviços técnicos da autarquia, mas a sua 

execução revelou-se morosa, por motivos vários, em especial as intervenções no piso de madeira do pavimento, que 

sempre mereceram especial atenção na sua abordagem. 

3. Tais factos resultaram que o Auto de Receção Provisória só agora tivesse tido oportunidade de ser assinado entre 

partes, conforme se pode verificar na correspondência anexa, sendo que a data inscrita reflete a conclusão da última 

intervenção no pavimento de madeira, a qual não evoluiu negativamente neste período de tempo que decorreu 

entretanto.).Deverá ser remetido para aprovação/homologação daCMVagos”; ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de março de 2017: “ À Reunião da 

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

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

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

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

4 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS 2016 – PROC.º E09/2016 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARECER N.º 1 – ABERTURA DE ESTALEIRO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 27 de março de 2017, para efeitos de aprovação;  

 Parecer do CDPP, de 27 de março de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Considero ser de aprovar o presente “Plano de Segurança e Saúde” da empreitada em epígrafe 

nas condições impostas pela Coordenação de Segurança da Obra. A decisão da aprovação deverá 

ser comunicada aos interessados (Empreiteiro, Fiscalização e Coordenação de Segurança em 

Obra) ”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de março de 2017: “Aprovado o presente 

PSS, conforme e nas condições da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião de CM 

para ratificação”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 
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Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

5 – PISCINA MUNICIPAL – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PROJETO DE EXECUÇÃO – 

APROVAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Projeto de Execução da “Piscina Municipal – Eficiência Energética”; ---------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 31 de março de 2017, que a seguir de transcreve: ----------------------------- 

“Exmo Sr. Vice-Presidente 

1. Foi entregue, pela equipa responsável pela sua elaboração o projeto de execução da 

“Piscina Municipal – Eficiência Energética”; 

2. Assim, junto se anexa os elementos do projeto de execução referido no ponto anterior 

para que, se assim o entender, o possa remeter a reunião de Câmara para aprovação.”;  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 31 de março de 2017: “À reunião de 

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

Esteve presente o senhor arq.º Paulo Valente da equipa técnica, para fazer uma breve apresentação do 

projeto de execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da “Piscina Municipal – 

Eficiência Energética”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

6 – CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – PROC.º 6.2.2-07/2009 – JOÃO CABRAL 

GONÇALVES & FILHOS, LDª – AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa João Cabral Gonçalves & Filhos, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 07 de fevereiro de 2017, solicitando vistoria para efeito de libertação de 

garantias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria para efeitos de Liberação de Caução, de 23 de março de 2017; -------------------- 

  Informação da DPP, de 29 de março de 2017; ------------------------------------------------------------ 
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 Parecer do CDPP, de 30 de março de 2017: “Tendo em conta a informação e o auto de vistoria 

(em anexo) efetuado considero que pode ser libertada a caução solicitada. Mais informo que o 

auto de vistoria original se encontra arquivado na pasta do procedimento”; ------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de abril de 2017: “À Reunião de CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 30% do valor da caução, nos 

termos das informações técnicas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIO JORGE SANTOS ANACLETO – PROC.º 6/03 – SANTO ANTÓNIO – VAGOS – 

CADUCIDADE DO PROCESSO DE LOTEAMENTO -------------------------------------------------------- 

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

 Informação da Comissão ad hoc (constituída pelos senhores, eng.º António Castro, eng.ª Isabel 

Trindade, eng.ª Guida Caniceiro, dr.ª Susana Jesus e Paula Camarneiro), de 02 de fevereiro de 

2017, concluindo: “Analisado o presente processo verifica-se que, até à presente data, os 

requerentes não apresentaram os elementos solicitados pelo nosso oficio 8758 de 25/08/2009, 

pelo que deverá ser declarada a caducidade do processo de loteamento e, consequentemente, do 

processo de obras 136/03, após audiência prévia dos interessados.”; --------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 09 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“No seguimento da informação da fiscalização de 7/3/17 e do historial do processo mencionado 

em 27/2/17, bem como da proposta apresentada na informação da Comissão de 2/2/17, será 

conforme a mesma, de remeter para deliberação da CM para deliberar sobre a intenção de 

declarar a caducidade do processo de loteamento (n.º 6/03) e de obras n.º 136/03, após audiência 

prévia dos interessados. À consideração superior.”; ----------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de março de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de loteamento n.º 6/03 

e consequentemente, do processo de obras n.º 136/03, devendo proceder-se à audiência prévia dos 

interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

2 – JOÃO PAULO JESUS LOPES – PROC.º 4/85 – ALTERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º 2/85 – 

CESAR VIEIRA RESENDE – VAGOS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de João Paulo Jesus Lopes, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 08 

de março de 2017, solicitando a emissão do alvará de alteração ao loteamento, para posteriormente 

proceder às alterações do lote/loteamento na Conservatória; -------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 14 de março de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Pareceres da CDGU, de 15 e 17 de março de 2017, que a seguir se transcrevem: -------------------- 

“Face à exposição do requerente e à condição imposta na deliberação da Exmª CM que aprovou 

a alteração ao alvará de loteamento (efetuar a alteração da área na CRP e exibir a certidão antes 

da emissão da alteração do título), se superiormente entender será de solicitar parecer jurídico 

sobre o melhor procedimento a tomar.” 

“Complementando a informação supra: 

Será de referir que o requerente terá de apresentar a certidão do registo na CRP, contemplando 

a área do lote alterada, quando efetuar na CM o pedido de legalização das alterações das 

edificações. Assim, se superiormente se entender, e face ao supra referido e à exposição do 

requerente, poder-se-á estabelecer outro prazo para a exibição do documento corrigido, para se 

sair do impasse mencionado. À consideração superior.”; -----------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de 90 (noventa) dias, para apresentar 

a certidão do registo na CRP, após emissão do alvará de alteração ao loteamento. ----------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3 – JORGE MANUEL SANTOS PINHO – PROC.º 12/15 – LOMBOMEÃO – VAGOS – ÓNUS DE 

RENÚNCIA – ANULAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Jorge Manuel Santos Pinho, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

16 de fevereiro de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação do CDPP, de 16 de março de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------------- 

“No seguimento do solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O requerente apresentou uma exposição solicitando a alteração da deliberação de 

Reunião de Câmara de 19-01-2017, relativamente a um ónus de renúncia e respetivo 

registo na conservatória, apresentando para isso novos argumentos e elementos no 

sentido de uma nova solução; 

2. O requerente informou que chegou a acordo com o proprietário de terreno em frente 

(rua das barbosas) tendo sido efetuado o alargamento da via cumprindo os 8m de 

largura da via. 

Esta situação foi atestada pela junta de freguesia de Vagos s St. António de Vagos. 

3. Assim tendo em conta os elementos agora entregues pelo requerente, e verificando-se 

que efetivamente o caminho tem 8m de largura, ou seja, o muro do requerente cumpre 

os 4m ao eixo definidos, não se vê inconveniente na anulação da obrigatoriedade da 

apresentação do ónus de renúncia,”; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 19 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------

“Remete-se a informação prestada pelo sr. CDPP. Tratando-se duma exposição do requerente a 

solicitar a alteração da tomada em reunião de CM  de 19/1/17, deverá ser submetida a nova 

deliberação. À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, desobrigar o requerente da apresentação do ónus de 

renúncia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4 – RAQUEL MARQUES SANTOS – PROC.º 34/16 – FONTE DE ANGEÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Raquel Marques dos Santos, de 22 de janeiro de 2016; ----------------------------- 

 Informação da DGU, de 07 de março de 2017; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 08 de março de 2017, concluindo: “face à fundamentação técnica para a 

implantação proposta, nos termos do n.º 3 do artigo 5º do RMUE (no req. 5883/16), dever-se-á 

remeter para deliberação da Exmª CM, para aceitação ou não da mesma. À consideração 

superior.”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de março de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a implantação proposta. ---------------------------- 

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

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

5 – MIRAHIDRAULICA – COMÉRCIO MAQUINAS, FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, LDA – 

PROC.º 139/02 – LOTE 109 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – 

AFASTAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mirahidráulica – Comércio Máquinas, Ferramentas Industriais, Ldª, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 23 de fevereiro de 2017, anexando elementos ao processo 

139/02; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 20 de março de 2017; ----------------------------------------------------------- 

 Informação do com, de 21 de março de 2017; ------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 28 de março de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Face à informação do Planeamento de 20/03/2017, assim como à informação do COM de 

21/03/2017, não se vê inconveniente nas alterações apresentadas, nos termos do n.º 11, do artº 8º 

do Regulamento da ZIV.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Parecer da CDGU, de 28 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com a informação infra do sr. arq. Manuel, face às prestadas pelos drs. CDPP e COM, 

em 20 e 21/3/17, que justificam o enquadramento das alterações, nos termos do n.º 11 do artigo 

8º do Regulamento do PPZIV. À consideração superior.”; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de março de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal para aceitação dos afastamentos e aprovação do projeto de arquitetura 

relativo às alterações propostas, conforme e nos termos das informações técnicas.”. -------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aceitar os afastamentos propostos e aprovar o projeto de 

arquitetura com as alterações propostas, conforme e nos termos das informações técnicas. ------------------- 

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

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

6 – MAGDALENA OLIVEIRA ALMEIDA – PROC.º 77/16 – BOCO – SOZA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS PARA CRIAÇÃO DE CARACÓIS -- 

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

 Requerimento de Magdalena Oliveira Almeida, de 28 de setembro de 2016, solicitando 

informação prévia sobre a viabilidade de uma operação urbanística de cultivo de caracóis e 

colocação de estufas; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da Secção Administrativa da DGU, de 14 de março de 2017, informando que, até à 

data, não foi dada resposta à notificação 1056/16, 703 de 13/12/2016; -------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 15 de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Tendo em conta que a requerente foi notificada: 

 - Em 24/10/16, para aperfeiçoamento do pedido (suprimento de falhas); 

 - Posteriormente em 13/12/16, nos termos da audiência prévia, para se pronunciar querendo, sob 

pena de rejeição liminar; 

Face à informação infra da SADGU, salvo melhor opinião, será de rejeitar o pedido. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2017: “À Reunião da 

Câmara Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rejeitar o pedido de informação prévia, conforme parecer 

da CDGU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS – PROC.º 3/90 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA HORA – AUTO DE VISTORIA PARA RECEÇÃO DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Email de Nelson dos Santos Costa, de 07 de fevereiro de 2017, solicitando a receção definitiva 

das infraestruturas do loteamento n.º 23/90; --------------------------------------------------------------- 

 Auto de Vistoria, de 31 de março de 2017; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 31de março de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“Será de submeter para deliberação/homologação da CM o auto de receção de obras elaborado 

pela Comissão de Vistorias, designada para o efeito. À consideração superior.”; ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de abril de 2017: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para 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, Paula Cristina Teixeira 

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

oito minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 


