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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 08/2016, de 07 de abril 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de abril de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e três minutos, no edifício da Câmara 

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

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

Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, 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 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Usou da palavra o senhor Presidente para informar: ----------------------------------------------------------------- 

 A próxima Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal, será adiada para o dia 28 de abril, 

com início às 09h30m, a realizar na sede da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Através da embaixada da República Popular da China recebeu e aceitou convite para deslocação 

aquele país entre os dias 11 e 22 de abril próximos. ----------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 04, 05, 06 e 07, de 18 de fevereiro, 03, 11 e 17 de março de 2016, 

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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O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, não votou a proposta da ata n.º 04/2016, de 18 

de fevereiro, pois não esteve presente na reunião. -------------------------------------------------------------------- 

Pelo mesmo motivo as senhoras Vereadoras, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e dr.ª Ana Maria 

da Silva Vasconcelos e Cruz, não votaram a proposta da ata n.º 07/2016, de 17 de março. -------------------- 

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

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

2 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015 ---------------------------------------------------------------------------- 

Presentes os documentos de Prestação de Contas de 2015, que aqui se dão como inteiramente reproduzidos 

para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

novembro de 1963, na redação do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de agosto, ficam a fazer parte integrante da 

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, 

com destaque para o seu Anexo I. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi também presente o parecer da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, PKF & Associados, SROC, 

Ldª. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esteve presente o CDF, para prestar os esclarecimentos necessários. --------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, dr.ª 

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

Vasconcelos e Cruz, aprovar os documentos apresentados e submeter os mesmos à aprovação da 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“O CDS abstém-se, na medida em que as contas ora apresentadas espelham a opção política deste 

executivo em NÃO FAZER OBRA. Ora o CDS entende que nem os munícipes nem os empresários podem 

ficar reféns de calendários partidários daí a nossa discordância”. ----------------------------------------------- 

O Presidente da CM esclareceu: «A prestação de contas reflete o exercício económico do ano anterior e 

não as opções estratégicas do Município. Contudo e para contrariar a declaração de voto do CDS, estão 

os números do investimento de 2015, das quais se podem destacar, por exemplo a conclusão da Biblioteca 

Municipal ou os passadiços da Praia da Vagueira, só para falar das maiores. Podemos ainda ver o reflexo 

do apoio ao desporto, através das transferências para pagar os sintéticos ou o valor das transferências 

para as IPSS´s que refletem a tremenda preocupação social da CM. Isto para não falar do grande apoio 

que estamos a dar ao Investimento Industrial, à Agricultura e ao Turismo. No fundo, para além das grandes 

obras e mais importante que estas, são as pessoas. É por elas que, dia após dia, este executivo dá o seu 

melhor!» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a DF, 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 06 de abril de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 130.203,85 € (cento e trinta mil, duzentos e três euros e oitenta e cinco 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 10 

a 31 de março, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 09 a 31 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ------------------------------------------------------------------------------ 

7.1 ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DA BOA HORA 

NO ANO LETIVO 2015/2016 – ADENDA -------------------------------------------------------------- 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação 0030.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 15 de março de 

2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e a Associação 

Boa Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social; ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Adenda e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ------------------------------------------------------------------------------ 

7.2 ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA 

– (PAI) NO ANO LETIVO 2015/2016 – ADENDA ---------------------------------------------------- 

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

 Informação 0031.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 15 de março de 

2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e o 

Agrupamento de Escolas de Vagos; -------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Adenda e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ------------------------------------------------------------------------------ 

7.3 ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA BÁSICA DE FONTE DE 

ANGEÃO NO ANO LETIVO 2015/2016 – ADENDA ------------------------------------------------ 

Presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação 0032.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 15 de março de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e a Associação 

Betel; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Adenda e autorizar o senhor 

Presidente da Câmara a outorgá-la. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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 sua participação. ------------------------------------------------------- 

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

7 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS 

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO ------------------------------------------------------------------------------ 

7.4 ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS BÁSICAS DO 

CONCELHO DE VAGOS NO ANO LETIVO 2015/2016 – ADENDA --------------------------- 

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

 Informação 0033.15/16-SEDEDJ, do Serviço de Educação da DEDJ, de 15 de março de 

2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Minuta da Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Vagos e o Centro 

Social e Paroquial de Calvão, Centro Social e Bem-Estar de Ouca, Centro Social de 

Freguesia de Soza e Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André; ----- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 15 de março de 2016: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Adenda e autorizar o senhor Vice 

Presidente da Câmara a outorgá-la. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deve o SE da DEDJ, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – QUIOSQUES – RENOVAÇÃO DE LICENÇAS – 

QUIOSQUE TRIPAS MOREIRA CONE DE OVOS, BOLACHA AMERICANA – JOSÉ CANDIDO 

SILVA MOREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de José Cândido Silva Moreira, de 09 de março de 2016; ------------------------------ 

 Informação do GMA, de 16 de março de 2016; ----------------------------------------------------------- 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação supra: --------------------- 

1. Autorizar o pedido de renovação da licença de ocupação de espaço público para o Quiosque Tripas 

Moreira Cone de Ovos, Bolacha Americana – José Cândido Silva Moreira; -------------------------- 

2. Autorizar a renovação de licença de ocupação do espaço público, aos seguintes quiosques: ------- 

Quiosque Bolacha Americana – Augusto Martins Guerra;----------------------------------------------- 

Quiosques Pomar da Praça e Frutas e Legumes Regina – Manuel Fernando Andrade Cruz;------ 

Quiosque Artigos e Noticias – Armando Edmundo Ribeiro Martins Rosa.----------------------------- 

Notificando-os para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – OFERTA DE LIVROS – AGRADECIMENTO --------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, Maria Dulcínia Martins Sereno, que a seguir se transcreve: ------ 

“Considerando que deram entrada na Biblioteca Municipal, a título de oferta, livros de diversas áreas do 

conhecimento. Tendo em conta que os referidos livros irão enriquecer o acervo da Biblioteca Municipal, 

por forma a proporcionar aos seus utilizadores um elevado engrandecimento cultural. 

Proponho a esta Câmara um agradecimento aos munícipes: Pedro Jorge Nunes Ferreira, Padre João 

Evangelista Sarrico, Luís Vasco Pinho, Cláudia Madeira e Dorinda Oliveira de Almeida.”. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da senhora Vereadora. ---------------- 

Devem os Serviços da Biblioteca Municipal, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

10 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA – PARQUE 

DESPORTIVO JOSÉ MARIA NETO – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE ---------------- 

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

 Informação da UAJ, de 01 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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“INFORMAÇÃO 

ASSUNTO: União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina – Parque Desportivo José 

Maria Neto – Cedência do direito de superfície 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

§ 1º 

Enquadramento: 

1. A União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina tem sob a sua responsabilidade 

administrar as infraestruturas que integram o Parque Desportivo José Maria Neto, cujos terrenos 

são do domínio privado do Município de Vagos. 

2. Pretende-se então legalmente regularizar o direito que anteriormente foi conferido à União das 

Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina sobre esses terrenos para a construção das 

correspondentes infraestruturas, sendo que tal regularização poderá passar pela cedência do 

direito de superfície sobre tais terrenos.  

3. Os prédios objeto da cedência do direito de superfície são os seguintes: 

a) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Armindo dos Santos Faneca, Sul com vala, Nascente com 

vala e Poente com António da Conceição Bento, com a área de 780 metros quadrados, inscrito na 

matriz sob o número 3344, com o valor patrimonial de dez euros e noventa e dois cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria Neto, Sul com João Maria dos Santos Faneco 

Bicho, Nascente com Lurdes dos Anjos Ferreira e Poente com caminho, com a área de 390 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco euros e trinta 

e nove cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com João Maria dos 

Santos Faneca Velho, Nascente com vala e Poente com Armindo dos Santos Faneca, com a área 

de 390 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco 

euros e trinta e nove cêntimos; 

d) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto e outros, Sul com Armindo dos 

Santos Faneca, Nascente com vala e Poente com Manuel Marques Júnior, com a área de 3.500 

metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3350, com o valor patrimonial de quarenta e 

oito euros e cinquenta cêntimos; 

e) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com José Maria Neto, Nascente com vala e Poente 

com Manuel Simões, com a área de 1.300 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 

3378, com o valor patrimonial de dezoito euros e vinte e um cêntimos; 

f) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com vala, Nascente com José Maria dos Santos 

Neto e Poente com José Maria dos Santos Neto, com a área de 2.550 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 3380, com o valor patrimonial de cinquenta e um euros e cinquenta e seis 

cêntimos; 

g) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com António dos Santos 

Neto, Nascente com Manuel Simões e Poente com caminho, com a área de 1.350 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 3384, com o valor patrimonial de vinte e sete euros e 

vinte e quatro cêntimos; 
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h) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com Manuel Simões, Nascente com Álvaro 

Marques Castelhano e Poente com João Maria Ferreira, com a área de 2.500 metros quadrados, 

inscrito na matriz sob o número 3390, com o valor patrimonial de cinquenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos. 

§ 2º 

O Direito 

4. A matéria sobre constituição do direito de superfície pelas autarquias locais encontra-se, 

atualmente prevista na Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, aprovada pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio, no Código Civil e, 

subsidiariamente, no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, pelo facto do objeto da cedência 

corresponder a prédios do domínio privado do município. 

5. Nos termos do artigo 30º, da atrás citada Lei, “O Estado, as regiões autónomas e as autarquias 

locais podem constituir o direito de superfície sobre bens imóveis integrantes do seu domínio 

privado para a prossecução de finalidades de política pública de solos, nos termos da lei”; 

6. A lei, consubstanciada nos artigos 1524º e seguintes, do Código Civil, define que “O direito de 

superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra 

em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”. 

7. Em matéria de competências, compete ao Presidente da Câmara Municipal praticar os atos 

necessários à administração corrente do património do município e à sua conservação, conforme 

previsto na alínea h), do nº 2, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

(RJAL). 

8. Porém, a competência para alienar ou onerar bens imóveis, cabe à Câmara Municipal, por 

força do disposto na alínea g), do nº 1, do RJAL, estando essa competência vinculada a prévia 

autorização da Assembleia Municipal, caso o valor do imóvel seja superior a 1000 vezes a RMMG, 

o que não é o caso, uma vez que o valor patrimonial total dos prédios objeto da cedência é inferior 

(1)(2).  

§ 3º 

As atribuições e competências das autarquias locais 

9. Em matéria de atribuições, constituem atribuições das freguesias e dos municípios, em 

articulação, a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente nos domínios da educação, formação, cultura, tempos livres e desporto (artigos 

7º e 23º, do RJAL). 

10. Por sua vez, em sede de competências de apreciação e fiscalização, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre formas de apoio às freguesias no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações (alínea j), 

do nº 1, do artigo 25º, do RJAL), como é o caso. 

§ 4º 

Parecer 

11. Assim, reunidos que estão os pressupostos legais, deverá a Câmara Municipal solicitar à 

Assembleia Municipal autorização para constituir a título gratuito, a favor da União das 

Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, o direito de superfície sobre os prédios referidos 

no nº 3, para aí manter instalado o Parque Desportivo José Maria Neto, fixando o respetivo prazo 

e demais condições de cedência. 

É o que se me oferece dizer sobre o assunto, s.m.o..”; --------------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de abril de 2016, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA 

ASSUNTO: União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina – Parque Desportivo 

José Maria Neto – Cedência do direito de superfície 

 

Considerando a informação técnica de 01/04/2016 sobre o assunto supramencionado, proponho 

que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g), do n.º 1, do artigo 33.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do disposto na alínea j), do nº 1, do 

artigo 25º, desse diploma, solicite à Assembleia Municipal autorização para a constituição do 

direito de superfície, a título gratuito, sobre os prédios a seguir identificados, que são propriedade 

da Câmara Municipal da Vagos, a favor da União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, nas seguintes condições:  

 

I – OBJETO E FIM 

1. Os imóveis sobre os quais é constituído o direito de superfície são os seguintes:  

a) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Armindo dos Santos Faneca, Sul com vala, Nascente com 

vala e Poente com António da Conceição Bento, com a área de 780 metros quadrados, inscrito na 

matriz sob o número 3344, com o valor patrimonial de dez euros e noventa e dois cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria Neto, Sul com João Maria dos Santos Faneco 

Bicho, Nascente com Lurdes dos Anjos Ferreira e Poente com caminho, com a área de 390 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco euros e trinta 

e nove cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com João Maria dos 

Santos Faneca Velho, Nascente com vala e Poente com Armindo dos Santos Faneca, com a área 

de 390 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco 

euros e trinta e nove cêntimos; 

d) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto e outros, Sul com Armindo dos 

Santos Faneca, Nascente com vala e Poente com Manuel Marques Júnior, com a área de 3.500 

metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3350, com o valor patrimonial de quarenta e 

oito euros e cinquenta cêntimos; 

e) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com José Maria Neto, Nascente com vala e Poente 

com Manuel Simões, com a área de 1.300 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 

3378, com o valor patrimonial de dezoito euros e vinte e um cêntimos; 

f) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com vala, Nascente com José Maria dos Santos 

Neto e Poente com José Maria dos Santos Neto, com a área de 2.550 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 3380, com o valor patrimonial de cinquenta e um euros e cinquenta e seis 

cêntimos; 

g) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com António dos Santos 

Neto, Nascente com Manuel Simões e Poente com caminho, com a área de 1.350 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 3384, com o valor patrimonial de vinte e sete euros e 

vinte e quatro cêntimos; 
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h) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com vala, Sul com Manuel Simões, Nascente com Álvaro 

Marques Castelhano e Poente com João Maria Ferreira, com a área de 2.500 metros quadrados, 

inscrito na matriz sob o número 3390, com o valor patrimonial de cinquenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos. 

2. Os prédios objeto do direito de superfície destinam-se exclusivamente ao Parque Desportivo 

José Maria Neto. 

II – PRAZO DE CONSTITUIÇÃO E CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO  

3. O direito de superfície é constituído pelo prazo de vinte e cinco anos, a contar da data da 

celebração da respetiva escritura notarial; 

4. O prazo supra referido pode ser prorrogado por períodos sucessivos de igual ou diferente 

duração, se nisso acordarem por escrito ambas as partes.  

 

III – TRANSMISSÃO OU ONERAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

5. A entidade superficiária não pode alienar o direito de superfície sem autorização expressa da 

Câmara Municipal de Vagos, prestada por documento escrito;  

6. A constituição de direitos reais de gozo ou de garantia que onerem o objeto do direito de 

superfície fica sujeita a autorização expressa e prestada por documento escrito pela Câmara 

Municipal de Vagos;  

IV – EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

7. O direito de superfície extinguir-se-á: 

a) Pelo decurso do prazo inicial ou das suas prorrogações, se as houver;  

b) Utilização de um ou mais prédios objeto do direito de superfície para fins diversos do previsto 

no ponto I – 2; 

8. Extinto o direito de superfície, a entidade superficiária obriga-se a entregar ao Município de 

Vagos, no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da ocorrência da situação que determinou 

a extinção do direito, os prédios objeto do direito de superfície desocupados e livres de quaisquer 

ónus ou encargos; 

9. Extinto o direito de superfície, os prédios reverterão para a posse e propriedade da Câmara 

Municipal de Vagos, com as construções que neles foram implantadas, sem que haja direito a 

qualquer indemnização; 

10. A extinção do direito de superfície importará a extinção dos direitos reais de gozo ou de 

garantia que eventualmente tenham sido constituídos pela entidade superficiária em benefício de 

terceiro, ainda que com autorização da Câmara Municipal de Vagos;  

11. Uma vez verificada a extinção do direito de superfície fica a entidade superficiária obrigada 

a comparecer na outorga do contrato que para o efeito tenha de ser celebrado, no prazo máximo 

de 60 dias a contar da notificação que lhe seja feita com esse objetivo, sendo que, se tal não 

acontecer fica desde já reconhecido o direito à execução específica, nos termos do disposto no 

artigo 830.º do Código Civil; 

Mais proponho: 

a) Que seja atribuído ao direito de superfície o valor correspondente ao somatório dos valores 

venais dos prédios, ou seja, € 151.620,00 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte euros); 

b) Que a Câmara Municipal de Vagos assuma os encargos com a realização da escritura e registo 

predial.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do senhor Presidente e solicitar à 

Assembleia Municipal autorização para constituir a título gratuito, a favor da União das Freguesias de Ponte 

de Vagos e Santa Catarina, o direito de superfície sobre os prédios: ---------------------------------------------- 

a) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com Armindo dos Santos Faneca, Sul com vala, Nascente com vala e Poente com 

António da Conceição Bento, com a área de 780 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3344, 

com o valor patrimonial de dez euros e noventa e dois cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com José Maria Neto, Sul com João Maria dos Santos Faneco Bicho, Nascente com 

Lurdes dos Anjos Ferreira e Poente com caminho, com a área de 390 metros quadrados, inscrito na matriz 

sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco euros e trinta e nove cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com João Maria dos Santos Faneca Velho, 

Nascente com vala e Poente com Armindo dos Santos Faneca, com a área de 390 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 3346, com o valor patrimonial de cinco euros e trinta e nove cêntimos; 

d) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto e outros, Sul com Armindo dos Santos Faneca, 

Nascente com vala e Poente com Manuel Marques Júnior, com a área de 3.500 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 3350, com o valor patrimonial de quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos; 

e) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com vala, Sul com José Maria Neto, Nascente com vala e Poente com Manuel Simões, 

com a área de 1.300 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3378, com o valor patrimonial de 

dezoito euros e vinte e um cêntimos; 

f) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com vala, Sul com vala, Nascente com José Maria dos Santos Neto e Poente com José 

Maria dos Santos Neto, com a área de 2.550 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3380, com 

o valor patrimonial de cinquenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos; 

g) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com José Maria dos Santos Neto, Sul com António dos Santos Neto, Nascente com 

Manuel Simões e Poente com caminho, com a área de 1.350 metros quadrados, inscrito na matriz sob o 

número 3384, com o valor patrimonial de vinte e sete euros e vinte e quatro cêntimos; 

h) Prédio rústico situado em Fémeas, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com vala, Sul com Manuel Simões, Nascente com Álvaro Marques Castelhano e Poente 
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com João Maria Ferreira, com a área de 2.500 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 3390, 

com o valor patrimonial de cinquenta euros e cinquenta e quatro cêntimos. 

Para aí manter instalado o Parque Desportivo José Maria Neto, fixando o prazo de 25 anos e demais 

condições de cedência. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) – AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS N.º 851 

DE PONTE DE VAGOS – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE --------------------------------- 

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

 Informação da UAJ, de 01 de abril de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“INFORMAÇÃO 

ASSUNTO: Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos 

– Cedência do direito de superfície 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

§ 1º 

Enquadramento: 

1. O Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos tem a sua sede edificada em terrenos 

que são do domínio privado do Município de Vagos, e pretende ver legalmente regularizado o 

direito que anteriormente lhe foi conferido sobre esses terrenos para a construção do edifício. 

2. Os prédios objeto da cedência do direito de superfície são os seguintes: 

a) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Armindo Carvalhais, Sul com Evangelina Ferreira, 

Nascente com Armindo Simões Bento e Poente com Evangelina Ferreira, com a área de 790 

metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 2125, com o valor patrimonial de quatro euros 

e oitenta e um cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Manuel Teotónio de Pinho, Herdeiros, Sul com Samuel de 

Oliveira Bicho, Nascente com vala e Poente com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 2137, com o valor patrimonial de nove euros e trinta 

e dois cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Evangelina Ferreira, Sul com António Faneca Júnior, 

Nascente com vala e Poente com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 2139, com o valor patrimonial de cinquenta e três euros e sessenta 

cêntimos; 

d) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Samuel de Oliveira Bicho, Sul com Jacinto Bento Ferreira, 

Nascente com vala e Poente com Jacinto Bento Ferreira, com a área de 592 metros quadrados, 

inscrito na matriz sob o número 2141, com o valor patrimonial de três euros e cinquenta cêntimos; 
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§ 2º 

O Direito 

3. A matéria sobre constituição do direito de superfície pelas autarquias locais encontra-se, 

atualmente prevista na Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do 

Território e de Urbanismo, aprovada pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio, no Código Civil e, 

subsidiariamente, no Decreto-Lei nº 280/2007, de 7 de agosto, pelo facto do objeto da cedência 

corresponder a prédios do domínio privado do município. 

4. Nos termos do artigo 30º, da atrás citada Lei, “O Estado, as regiões autónomas e as autarquias 

locais podem constituir o direito de superfície sobre bens imóveis integrantes do seu domínio 

privado para a prossecução de finalidades de política pública de solos, nos termos da lei”; 

5. A lei, consubstanciada nos artigos 1524º e seguintes, do Código Civil, define que “O direito de 

superfície consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra 

em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações”. 

6. Em matéria de competências, compete ao Presidente da Câmara Municipal praticar os atos 

necessários à administração corrente do património do município e à sua conservação, conforme 

previsto na alínea h), do nº 2, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

(RJAL). 

7. Porém, a competência para alienar ou onerar bens imóveis, cabe à Câmara Municipal, por 

força do disposto na alínea g), do nº 1, do artigo 33º, do RJAL, estando essa competência 

vinculada a prévia autorização da Assembleia Municipal, caso o valor do imóvel seja superior a 

1000 vezes a RMMG, o que não é o caso, uma vez que o valor patrimonial total dos prédios objeto 

da cedência é significativamente inferior (*).  

§ 3º 

O Corpo Nacional de Escutas 

8. O Corpo Nacional de Escutas (CNE) é uma organização de juventude de Portugal. É uma 

associação de juventude sem fins lucrativos, não-política e não-governamental, destinada à 

formação integral de jovens. Está implementado em cerca de 1.100 agrupamentos locais em todos 

os concelhos do território continental e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. É também 

uma instituição reconhecida de utilidade pública, conforme consta do Diário da república, II 

Série, nº 177, de 3 de agosto de 1983. 

9. A estrutura base do CNE é o Agrupamento Local, normalmente integrada numa paróquia, 

composta pelos diferentes grupos etários em que os jovens se repartem, quanto à idade e 

desenvolvimento. 

10. O Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos é precisamente um dos agrupamentos 

locais que integram o CNE. 

§ 4º 

As atribuições e competências das autarquias locais 

11. Em matéria de atribuições, constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios da educação, 

formação, cultura, tempos livres e desporto (artigo 23º, do RJAL). 

12. Por sua vez, em sede de competências materiais, compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e organismos legalmente existentes, com vista à execução de obras ou à realização de 
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eventos de interesse para o município, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva e recreativa (alíneas o) e u), do nº 1, do artigo 33º, do RJAL), como é o 

caso. 

§ 5º 

Proposta 

13. Assim, reunidos que estão os pressupostos legais, e tendo em vista salvaguardar os interesses 

do Município de Vagos, importa fixar condições vinculativas da cedência do direito de superfície, 

atento ao disposto nos artigos 688º, nº 1, alíneas a) e c), e 1524º a 1542º, do Código Civil, pelo 

que se apresenta a seguinte proposta: 

a) Que a Câmara Municipal de Vagos delibere constituir a título gratuito, a favor do 

Corpo Nacional de Escutas, o direito de superfície sobre os prédios referidos no nº 2, 

para aí manter instalada a sede do Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos, 

fixando o respetivo prazo. 

b) Que, a escritura que vier a ser celebrada para o efeito fixe as demais condições da 

cedência, designadamente em matéria de transmissão, oneração e extinção do direito de 

superfície.  

É o que se me oferece dizer sobre o assunto, s.m.o..”; --------------------------------------------------- 

 Proposta do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 01 de abril de 2016, que a seguir se 

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

“PROPOSTA 

ASSUNTO: Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte 

de Vagos – Cedência do direito de superfície 

Considerando a informação técnica de 01/04/2016 sobre o assunto supramencionado, proponho 

que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea g), do n.º 1, do artigo 33.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a constituição do direito de superfície, a 

título gratuito, sobre os prédios a seguir identificados, que são propriedade da Câmara Municipal 

da Vagos, a favor do CNE, nas seguintes condições:  

I – OBJETO E FIM 

1. Os imóveis sobre os quais é constituído o direito de superfície são os seguintes:  

a) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Armindo Carvalhais, Sul com Evangelina Ferreira, 

Nascente com Armindo Simões Bento e Poente com Evangelina Ferreira, com a área de 790 

metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 2125, com o valor patrimonial de quatro euros 

e oitenta e um cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Manuel Teotónio de Pinho, Herdeiros, Sul com Samuel de 

Oliveira Bicho, Nascente com vala e Poente com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o número 2137, com o valor patrimonial de nove euros e trinta 

e dois cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Evangelina Ferreira, Sul com António Faneca Júnior, 

Nascente com vala e Poente com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros quadrados, inscrito 

na matriz sob o número 2139, com o valor patrimonial de cinquenta e três euros e sessenta 

cêntimos; 
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d) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa 

Catarina, que confronta do Norte com Samuel de Oliveira Bicho, Sul com Jacinto Bento Ferreira, 

Nascente com vala e Poente com Jacinto Bento Ferreira, com a área de 592 metros quadrados, 

inscrito na matriz sob o número 2141, com o valor patrimonial de três euros e cinquenta cêntimos; 

2. Os prédios objeto do direito de superfície destinam-se exclusivamente a sede do Agrupamento 

de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos; 

II – PRAZO DE CONSTITUIÇÃO E CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO  

3. O direito de superfície é constituído pelo prazo de vinte e cinco anos, a contar da data da 

celebração da respetiva escritura notarial; 

4. O prazo supra referido pode ser prorrogado por períodos sucessivos de igual ou diferente 

duração, se nisso acordarem por escrito ambas as partes.  

III – TRANSMISSÃO OU ONERAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

5. A entidade superficiária não pode alienar o direito de superfície sem autorização expressa da 

Câmara Municipal de Vagos, prestada por documento escrito;  

6. A constituição de direitos reais de gozo ou de garantia que onerem o objeto do direito de 

superfície fica sujeita a autorização expressa e prestada por documento escrito pela Câmara 

Municipal de Vagos;  

IV – EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE  

7. O direito de superfície extinguir-se-á: 

a) Pelo decurso do prazo inicial ou das suas prorrogações, se as houver;  

b) Utilização de um ou mais prédios objeto do direito de superfície para fins diversos do previsto 

no ponto I – 2; 

c) Por extinção da entidade superficiária ou por cessação ou suspensão da atividade do 

Agrupamento de Escuteiros nº 851 de Ponte de Vagos por período superior a um ano. 

8. Extinto o direito de superfície, a entidade superficiária obriga-se a entregar ao Município de 

Vagos, no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da ocorrência da situação que determinou 

a extinção do direito, os prédios objeto do direito de superfície desocupados e livres de quaisquer 

ónus ou encargos; 

9. Extinto o direito de superfície, os prédios reverterão para a posse e propriedade da Câmara 

Municipal de Vagos, com as construções que neles foram implantadas, sem que haja direito a 

qualquer indemnização; 

10. A extinção do direito de superfície importará a extinção dos direitos reais de gozo ou de 

garantia que eventualmente tenham sido constituídos pela entidade superficiária em benefício de 

terceiro, ainda que com autorização da Câmara Municipal de Vagos;  

11. Uma vez verificada a extinção do direito de superfície fica a entidade superficiária obrigada 

a comparecer na outorga do contrato que para o efeito tenha de ser celebrado, no prazo máximo 

de 60 dias a contar da notificação que lhe seja feita com esse objetivo, sendo que, se tal não 

acontecer fica desde já reconhecido o direito à execução específica, nos termos do disposto no 

artigo 830.º do Código Civil; 

Mais proponho: 

a) Que seja atribuído ao direito de superfície o valor correspondente ao somatório dos 

valores patrimoniais dos prédios, ou seja, € 71,23 (setenta e um euros e vinte e três 

cêntimos); 

b) Que a Câmara Municipal de Vagos assuma os encargos com a realização da escritura 

e registo predial.”. ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Ata n.º 08/2016, de 07 de abril, da Câmara Municipal de Vagos 

 

16 

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

título gratuito, a favor do Corpo Nacional de Escutas, o direito de superfície sobre os prédios: -------------- 

a) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com Armindo Carvalhais, Sul com Evangelina Ferreira, Nascente com Armindo Simões 

Bento e Poente com Evangelina Ferreira, com a área de 790 metros quadrados, inscrito na matriz sob o 

número 2125, com o valor patrimonial de quatro euros e oitenta e um cêntimos; 

b) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com Manuel Teotónio de Pinho, Herdeiros, Sul com Samuel de Oliveira Bicho, 

Nascente com vala e Poente com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros quadrados, inscrito na matriz 

sob o número 2137, com o valor patrimonial de nove euros e trinta e dois cêntimos; 

c) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com Evangelina Ferreira, Sul com António Faneca Júnior, Nascente com vala e Poente 

com Josefina Ferreira, com a área de 655 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 2139, com o 

valor patrimonial de cinquenta e três euros e sessenta cêntimos; 

d) Prédio rústico situado em Barros, União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, que 

confronta do Norte com Samuel de Oliveira Bicho, Sul com Jacinto Bento Ferreira, Nascente com vala e 

Poente com Jacinto Bento Ferreira, com a área de 592 metros quadrados, inscrito na matriz sob o número 

2141, com o valor patrimonial de três euros e cinquenta cêntimos. 

Para aí manter instalada a sede do Agrupamento de Escuteiros n.º 851 de Ponte de Vagos, fixando o prazo 

de 25 anos e demais condições de cedência. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCº E06/2015 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARECER N.º 2 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – FASE II – RATIFICAÇÃO ----- 

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

 Plano de Sinalização Temporária, apresentado pela SOCITOP, em 18 de março de 2016; ------- 

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 21 de março de 2016; ---------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 21 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Sinalização Temporário – Fase II” nas condições impostas 

pela Coordenação de Segurança em Obra. 

A decisão deverá ser comunicada aos interessados (Empreiteiro, Fiscalização e Coordenação de 

Segurança em Obra)”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de março de 2016, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Aprovado o presente Plano de Sinalização Temporário – Fase II, conforme e nas condições da 

informação da CSO. Comunique-se aos interessados. À Reunião da CM para ratificar.”. --------- 

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

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

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

2 – PONTÃO EM PONTE DE VAGOS – PROCº E08/2015 – APROVAÇÃO A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

PARECER N.º 2 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO – RATIFICAÇÃO ------------------ 

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

 Plano de Sinalização Temporária, apresentado pela URBIPLANTEC, LDª, em 11 de fevereiro de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 31 de março de 2016; ---------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 31 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De aprovar o presente “Plano de Sinalização Temporário” nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. 

Da decisão deverá ser dado conhecimento aos interessados (Empreiteiro, Fiscalização e 

Coordenação de Segurança em Obra)”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de março de 2016, que a seguir se 

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

“Aprovado o presente Plano de Sinalização Temporário nas condições da informação da CSO. 

Informem-se os interessados. À Reunião da CM para ratificar.”. -------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ARMANDO VIANA, LDª – PROC.º 04/16 – CARREGOSA – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO – LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO 5/2005 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Auto de Vistoria para Receção Definitiva das obras de urbanização, de 27 de janeiro de 2016; --- 

  Parecer da CDGU, de 11 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 
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“Em anexo o auto de vistoria para receção definitiva das obras de urbanização, que deverá ser 

submetido à Exma C.M. para homologação e deliberação sobre a libertação de caução. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de março de 2016: “À Reunião da CM”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para Receção Definitiva 

das obras de urbanização e autorizar a libertação de caução. ------------------------------------------------------- 

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

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

2 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª – PROC.º 17/06 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS ---------- 

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

 Requerimento de Prediaque – Sociedade de Construções, Ldª; ----------------------------------------- 

  Parecer da CDGU, de 30 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com o cálculo das taxas. Conforme informação prestada em 14/03/16, deverá ser 

submetido o processo a deliberação da Exmª CM (n.º 2 do art. 40º do RMUE)”; ------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2016: “Atendendo à 

informação da Sra CDGU de 30.03.2016, com a qual concordo, 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. ---------------------------------- 

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

3 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª – PROC.º 18/06 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS ---------- 

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

 Requerimento de Prediaque – Sociedade de Construções, Ldª; -----------------------------------------         

  Parecer da CDGU, de 30 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com o cálculo das taxas (devendo o valor ser 40,13 €, face aos arredondamentos). 

Deverá ser submetido o processo a deliberação da Exmª CM , de acordo com o n.º 2 do art. 40º 

do RMUE, conforme informação prestada em 14/3/16.”; ----------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2016: “Atendendo à 

informação da Sra CDGU de 30.03.2016, com a qual concordo, 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. ---------------------------------- 

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

4 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª – PROC.º 16/06 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS ---------- 

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

 Requerimento de Prediaque – Sociedade de Construções, Ldª; -----------------------------------------         

  Parecer da CDGU, de 30 de março de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Concordo com o cálculo das taxas. Deverá ser submetido o processo a deliberação da Exmª CM 

, de acordo com o n.º 2 do art. 40º do RMUE, conforme informação prestada em 14/3/16.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de março de 2016: “Conforme 

informação da Sra CDGU de 30.03.2016, com a qual concordo, à Reunião da Câmara 

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

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

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

5 – JACINTO DE JESUS JUNIOR – PROC.º 46/07 – PONTE DE VAGOS – REVOGAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  Parecer jurídico da UAJ (Informação n.º 21/SJ/2016 – Dispensa de apresentação de projeto de 

gás, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro), de 09 de 

março de 2016; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de março de 2016: “À Reunião da CM 

para efeitos do ponto II do presente parecer”. ------------------------------------------------------------ 
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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, revogar a deliberação desta Câmara Municipal tomada na reunião n.º 

21/2007, de 09 de novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – JOEL ROCHA – LAMEIRO DA SERRA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 469/84 – 

ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- 

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

  Requerimento de Joel Rocha, de 08 de março de 2016; ------------------------------------------------- 

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

“Conforme referi anteriormente, concordo com a informação prestada pelo sr. Arq. Manuel, 

sendo de aprovar a alteração aos arranjos exteriores do lote 4 do alvará de loteamento n.º 469/84, 

alterado por despacho de 10/9/12 do Sr. Presidente da CM, ratificado em reunião de CM de 

16/10/12, constituindo o aditamento n.º 1 ao referido alvará. 

Deverá a presente proposta de alteração ser submetida a deliberação da Exm.ª CM. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 06 de abril de 2016: “À Reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração aos arranjos exteriores do lote 4 do 

alvará de loteamento n.º 469/84. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 doze horas e dois 

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

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


