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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 10/2015, de 07 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de maio de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e oito 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 eng.º 

Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora Assistente Técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Por compromissos inadiáveis faltou à reunião o senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, tendo a falta sido justificada. -------------------------------------------------------------------------------  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 A senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, para apresentar o seguinte voto de louvor: ----------------- 

“No pretérito domingo, a Filarmónica Vaguense concretizou um grande sonho com a realização 

de uma brilhante atuação, no Mosteiro dos Jerónimos, por convite que lhe foi feito aquando da 

sua participação num Encontro de Bandas, no Mosteiro de Santa Clara em Coimbra.  

O dia 3 de maio de 2015, foi assim um Grande Dia, testemunhado por várias dezenas de 

Vaguenses que acompanharam os nossos jovens. O Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Silvério Regalado, esteve presente e manifestou o seu orgulho por termos neste Concelho 

Associações Culturais que com o seu trabalho e dedicação tanto nos engrandecem. 

Assim proponho um voto de louvor à Filarmónica Vaguense, pelo muito e bom trabalho 

desenvolvido, na expetativa de que este reconhecimento institucional signifique uma justa 

homenagem e um incentivo a todos aqueles que engrandecem o associativismo artístico-cultural, 

no concelho de Vagos.”. --------------------------------------------------------------------------------------  

Todos os presentes subscreveram este voto de louvor. ---------------------------------------------------. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior solicitou que lhe fossem facultados os 

Planos de Poupança de Iluminação Pública, elaborados pela EDP, porque tem duvidas se os 

mesmos foram cumpridos pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

 O senhor Vice-Presidente prestou os esclarecimentos adequados sobre o assunto. ------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presentes as propostas de ATAS n.ºs 05, 06, 07, 08 e 09, de 19 de fevereiro, 05 e 19 de março, e 02 e 16 

de abril de 2015, 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. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL  

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de maio de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 102.767,17 € (cento e dois mil, setecentos e sessenta e sete euros e dezassete cêntimos). ------- 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 

- O.P. nº. 865 – Arouconstroi – Engenharia e Construção, S.A., no valor de 103.594,26 €, para 

pagamento do Auto de medição nº. 4 – “Requalificação e defesa do cordão dunar da frente 

marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego”. Fatura nº 20150005  

- O.P. nº. 868 – Paviazemeis – Pavimentações Azeméis, Lda.., no valor de 16.573,10 €, para 

pagamento do Auto de medição nº 2 – “Beneficiação da EM 595l”. Fatura nº 140682. 
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- O.P. n.º 901 – Ferreira Construções, S.A., no valor de 6.565,64 €, para pagamento do Auto de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões nº 4 – “Centro Escolar Gafanha Boa-Hora”. 

Fatura nº 428. 

- O.P. n.º 922 – António Pimenta Construções, Lda., no valor de 48.743,71 €, para pagamento 

de 50% do valor do Auto medição nº 1 – “Arranjos Exteriores do Centro Escolar Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 14/175. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 10 a 

29 de abril de 2015, 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 ------------------------------------ 

4.1. Orçamento 2015 - 1ª, 2ª e 3ª alterações ------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Vice Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que foram 

delegadas ao senhor Presidente da Câmara, o mesmo aprovou as 1ª, 2ª e 3ª alterações ao orçamento da 

despesa que apresentam tanto nos reforços como nas anulações, os montantes de 416.000,00 € 

(quatrocentos e dezasseis mil euros), 107.100,00 € (cento e sete mil e cem euros) e 69.000,00 € (sessenta 

e nove mil euros), respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O que antecede inclui as alterações n.ºs 1 e 2 do PAM (Plano de Atividades Municipais). -------------------- 

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

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

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

4.2. PPI (Plano Plurianual de Investimentos) 2015 - 1ª, 2ª e 3ª alterações ----------------------------------- 

O senhor Vice Presidente da Câmara Municipal informou que, no uso das competências que foram 

delegadas ao senhor Presidente da Câmara, o mesmo aprovou as 1ª, 2ª e 3ª alterações ao PPI (Plano 

Plurianual de Investimentos) do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

7 – PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – ANEXO AO ACORDO TRIPARTIDO -  

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

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 16 de abril de 2015, que a seguir se 

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

“Considerando que todos os anos é revisto o anexo do Acordo Tripartido do Programa de 

Expansão da Educação Pré-Escolar, que define as assistentes operacionais em funções de 

auxiliares de ação educativa em serviço nos estabelecimentos de educação pré-escolar, assim 

como, as crianças inscritas nas diversas componentes das Atividades de Animação e Apoio à 

Família. 

Considerando que o Anexo referido já foi revisto tendo em conta o número de alunos atual da 

rede pública de estabelecimentos da educação pré-escolar e validado pela Delegação de 

Serviços da Região Centro da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. 

Face ao exposto, solicitamos o despacho do presente à reunião de Câmara Municipal para 

aprovação, autorizando o Exmo. Sr. Presidente a outorgá-lo em representação do Município.”;  

  Anexo ao Acordo Tripartido do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 16 de abril de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Anexo ao Acordo Tripartido do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar: Atividades de Animação e Apoio à 

Família e autorizar o senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgá-lo.------------------------------------- 

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

8 – ZIV (ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS) – LOTES 83, 84 E 85 – SALHER – GRESTEL --------- 

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

 Requerimento da empresa Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A. com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 17 de abril de 2015, na qualidade de proprietária dos Lotes 77, 78, 79, 80, 

81 e 82 e pretendendo proceder à expansão da empresa, vem solicitar à Câmara Municipal de 

Vagos que informe se autoriza a mesma a proceder à compra dos 3 lotes contíguos , ou se o 

Município de Vagos pretende exercer o direito de preferência; ----------------------------------------- 

 Requerimento da empresa Salher Portugal, Ldª com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 23 de abril de 2015, na qualidade de proprietária dos lotes 83, 84 e 85, vem informar que 

pretende vender os lotes anteriormente mencionados à empresa Grestel – Produtos Cerâmicos, 

S.A., pelo que solicita autorização para proceder à referida venda e ainda saber se o Município 

de Vagos pretende exercer o direito de preferência; ------------------------------------------------------ 

  Parecer do CUAJ, de 22 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Exmº Sr. Vice Presidente da CMV 

O art.º 9.º do Regulamento da Zona Industrial de Vagos estatui que só serão permitidos 

negócios jurídicos de transmissão de propriedades de lotes e benfeitorias neles existentes, desde 

que devidamente autorizados, caso a caso, pela Câmara Municipal, que usufruirá sempre do 

direito de preferência. Assim, e quanto à questão agora em apreço, deverá a CMV deliberar se 

pretende exercer, ou não, esse direito de preferência. É o que me cumpre informar.”; ------------- 

 Despachos do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 22 e 28 de abril de 2015: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer a opção de direito de preferência sobre os 

referidos lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – MARIA ADRIANA 

FERNANDES DOS SANTOS – VAGOS ---------------------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação de Maria Adriana Fernandes dos Santos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 15 de janeiro de 2015, a solicitar apoio para o pagamento de renda de casa; -------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 30 de abril de 2015; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de abril de 2015:“À reunião de 

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

meses, sendo o valor mensal de 70,00 € (setenta euros), o que perfaz um apoio de 840,00 € (oitocentos e 

quarenta euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que a requerente concretize a sua inscrição no Banco de Voluntariado de Vagos e preste 

serviço voluntário para a Câmara Municipal, colaborando um dia inteiro em cada semana, adotando o 

horário de trabalho da entidade, de forma a promover a aprendizagem de tarefas mais diversificadas, que 

possibilitem, num futuro próximo, a sua inclusão social e laboral. ------------------------------------------------ 

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

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

10 – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – ROSA MARIA FERREIRA 

DUARTE – SOZA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Rosa Maria Ferreira Duarte, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 09 de janeiro de 2015, a solicitar apoio para o pagamento de renda de casa; --------------------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 30 de abril de 2015; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de abril de 2015:“À reunião de 

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

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

meses, sendo o valor mensal de 100,00 € (cem euros), o que perfaz um apoio de 1.200,00 € (mil e 

duzentos euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que a requerente concretize a sua inscrição no Banco de Voluntariado de Vagos e preste 

serviço voluntário para a Câmara Municipal, colaborando um dia inteiro em cada semana, adotando o 

horário de trabalho da entidade, de forma a promover a aprendizagem de tarefas mais diversificadas, que 

possibilitem, num futuro próximo, a sua inclusão social e laboral. ------------------------------------------------ 

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

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

11 – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – SÉRGIO RICARDO 

FERREIRA RICARTE – SOZA ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Sérgio Ricardo Ferreira Ricarte, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 15 de dezembro de 2014, a solicitar apoio para o pagamento de renda de casa; ---- 
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 Informação do Serviço de Ação Social, de 30 de abril de 2015; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de abril de 2015:“À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pelo período de 6 (seis) 

meses, sendo o valor mensal de 120,00 € (cento e vinte euros), o que perfaz um apoio de 720,00 € 

(setecentos e vinte euros) no total. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, que o requerente ou a sua companheira concretize a sua inscrição no Banco de 

Voluntariado de Vagos e preste serviço voluntário para a Câmara Municipal, colaborando um dia inteiro 

em cada semana, adotando o horário de trabalho da entidade, de forma a promover a aprendizagem de 

tarefas mais diversificadas, que possibilitem, num futuro próximo, a sua inclusão social e laboral. --------- 

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

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

12 – GLÓRIA DE JESUS FERREIRA – PROC.º 35/14 – FONTE DE ANGEÃO ------------------------ 

12.1 – PEDIDO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Glória de Jesus Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 

de dezembro de 2014, a solicitar apoio para materiais para construção de uma habitação; --------- 

 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de abril de 2015; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de abril de 2015:“À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio de 10.000,00 € (dez mil euros), em 

materiais de construção, de forma a permitir a construção pretendida. ------------------------------------------- 

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

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

12.2 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO ------------------------- 

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

 Comunicação de Glória de Jesus Ferreira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 17 

de dezembro de 2014, a solicitar isenção de taxas e licença de construção; --------------------------- 
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 Informação do Serviço de Ação Social, de 29 de abril de 2015; ---------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de abril de 2015:“À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar de taxas no valor de 548,88 € (quinhentos e 

quarenta e oito euros e oitenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE 

A PRAIA DA VAGUEIRA E PRAIA DO LABREGO – PROC. º E04/2012 – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa adjudicatária, Arouconstrói – Engenharia e Construções, S.A., com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 26 de março de 2015, solicitando prorrogação do 

prazo contratual, com caracter gracioso da empreitada supra; ------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 22 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“De acordo com o parecer dado pela Fiscalização da empreitada, em email datado de 10 de 

abril de 2015, que segue cópia junto, bem como pela análise dos documentos de planeamento 

apresentados, considero que se pode conceder a prorrogação de prazo até ao próximo dia 30 de 

abril de 2015, a titulo gracioso. À consideração superior.”; -------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 23 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De conceder a prorrogação, a titulo gracioso, até ao dia 

30.04.2015”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de abril de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo, a título gracioso, até 

ao dia 30 de abril de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL N.º 595 – PROCº E03/2013 – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 27 de abril de 2015; --------------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 17 de abril de 2015, subscrita pelos representantes do dono de 

obra, eng.º André Nunes, eng.º Jorge Ribau e senhor Arcanjo Martins e pelo representante da 

entidade executante, eng.º Carlos Ribeiro; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 28 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode a obra ser recebida provisoriamente face ao conteúdo do 

Auto que se anexa. Mais se informa que face aos atrasos verificados pode o Dono de Obra 

aplicar as sanções contratuais referidas no ponto 4 da informação”; --------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de abril de 2015: “ À Reunião da 

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

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

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

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VAGOS E SANTO ANTÓNIO 

(PONTÃO BANDA VAGUENSE) – PROCº E03/2014 – RECEÇÃO PROVISÓRIA -------------------- 

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

 Informação da DPP, de 27 de abril de 2015; --------------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Provisória, de 27 de abril de 2015, subscrita pelos representantes do dono de 

obra, eng.º André Nunes, eng.º Jorge Ribau e senhor Arcanjo Martins e pelo representante da 

entidade executante, eng.º Luís Carvalheiro; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 28 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Srª Vereadora Sara Caladé: Pode o Dono de Obra receber provisoriamente a obra face ao 

conteúdo do Auto que se anexa. Mais se informa que face aos atrasos verificados pode o Dono 

de Obra aplicar as sanções contratuais referidas no ponto 4 da informação”; ---------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de abril de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 
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Mais deliberou, aplicar as multas por violação dos prazos contratuais e notificar o empreiteiro para, 

querendo, se pronunciar nos termos do C.P.A.. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC. º E06/2014 – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------------------------------------ 

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

 Informação do CDPP, de 29 de abril de 2015, dando conta da necessidade de ser designada a 

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

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

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º André Nunes 

Eng.º Jorge Ribau 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de abril de 2015, que a seguir se 

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

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA TERESA DA SILVA CECILIO RAMOS – PROC.º 77/84 – QUINTÃ – SANTO 

ANTÓNIO DE VAGOS – SIR (SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL) – PRODUÇÃO 

ARTESANAL DE COMPOTAS E BISCOITOS ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Maria Teresa da Silva Cecílio Ramos, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 26 de março de 2015, solicitando licenciamento da cozinha (sita no seu domicilio) 

para produção artesanal de compotas e biscoitos ao abrigo do Anexo III, do Decreto-Lei, 

169/2012; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  Informação da DGU, de 20 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Exma. Sra. Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No seguimento do assunto supracitado e nos termos do Sistema de Industria Responsável-SIR 

(Decreto-lei n.º 169/2012, de 1 de agosto), informa-se: 

1. Os códigos CAE 10393 e CAE 10712, “Preparação de doces, compotas, geleias e 

marmelada” e “Fabrico de bolos, doçaria e confeitos”, respetivamente, encontram-se 

na parte 2 A do anexo I do SIR (Sistema de Indústria Responsável), ou seja, atividades 

que podem ser autorizadas, com limites anuais do produto acabado, “em prédio 

urbano destinado à habitação, desde que igualmente verificada a condição referida no 

número anterior”. 

2. A moradia em questão possui Licença para habitação (Processo n.º. 77/1984, Guia n.º 

6/85). 

3. No entanto, em primeiro lugar terá que ser identificado pela requerente, o código CAE 

especifico a instalar e quantidades anuais de produto acabado pretendido. 

4. Mais, nos termos do n.º 6 e 7 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 169/2012, deverão ser 

cumpridas as condições de não existir impacto relevante no equilíbrio urbano e 

ambiental. A definição dos critérios a observar nesta última avaliação compete à 

Câmara Municipal (n.º 8 do artigo 18º do SIR), o que condiciona a instalação 

pretendida. 

5. Para a apresentação da Mera Comunicação Prévia (MCP) em causa, terá que ser 

devidamente instruída, conforme documentação indicada na Portaria n.º 302/2013 de 

16 de outubro. 

 Vagos, 20 de ABRIL de 2015. ”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 22 de abril de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------------- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 

Concordo com a informação prestada. Deverá notificar-se a requerente nos termos da mesma, 

nomeadamente do ponto 3, quanto ao mencionado no ponto 4, a proposta do RMUE, submetida 

à R..C. de 16/04/15, contempla no seu art. 33º, a definição dos critérios a obedecer. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de janeiro de 2015:“À Reunião da CM 

para definição dos critérios a observar, nos termos do n.º 8 do artigo 18º do SIR, conforme 

indicado no artigo 33º da proposta do RMUE, submetida à R.C de 16.04.2015”. ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir os critérios do artigo 33º da proposta do RMUE, 

em apreciação pública. ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

2 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS – PROC.º 33/15 – CABEÇOS – VAGOS – 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE --------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Paulo Guilherme Rocha Martins, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 17 de abril de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente aos artigos 

n.ºs 4433 e 4445, da freguesia de Vagos e Santo António; ---------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 27 de abril de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“No seguimento do solicitado, informa-se o seguinte: 

1. As parcelas identificadas nas peças desenhadas localizam-se, no âmbito do Plano de 

Urbanização de Vagos, parcialmente em Zona de Expansão para Equipamento 

Religioso, parcialmente em Zonas de Interesse Paisagístico e Ambiental e parcialmente 

em Zonas de Uso Agroflorestal. Uma pequena parte da área a nascente é também 

abrangida pela Reserva Agrícola Nacional, submetendo-se esta área ao regime 

jurídico da respetiva reserva. 

2. As Zona de Expansão para Equipamento Religioso destinam-se à expansão de 

equipamentos, designadamente de atividades relacionadas com o Santuário. As Zonas 

de Interesse Paisagístico e Ambiental são zonas sensíveis do ponto de vista ecológico, 

paisagístico e ambiental, onde se privilegia a salvaguarda dos valores naturais. As 

Zonas de Uso Agroflorestal são vocacionadas para explorações agrícolas, pecuárias 

ou florestais. Estas zonas admitem equipamentos públicos e privados de interesse local 

e, mediante condicionamentos, habitações em regime de residência permanente, dos 

agricultores em explorações agrícolas. 

3. Mais se informa, um eventual não obstáculo à presente constituição de compropriedade 

não autonomiza a parcela original em várias parcelas, como a leitura imediata do 

levantamento parece sugerir. Assim, o prédio continua indiviso e, quando admissíveis, 

as operações de divisão carecem de consenso dos proprietários, efetivando-se mediante 

loteamento. 

4. Em suma: tendo em conta o uso definido para o terreno, designadamente o facto de 

uma parte significativa se localizar em área vocacionada para equipamento, se 

existente deverá ponderar-se a estratégia/projetos municipais para o local, pelo que se 

deixa à consideração superior a compropriedade requerida.”; ----------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 28 de abril de 2015, que a seguir de transcreve: --------------------------------- 

“Concordo c/ a informação. À atenção da Srª CDGU.”; ------------------------------------------------ 
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 Parecer da CDGU, de 29 de abril de 2015, que a seguir de transcreve: “À Srª Vereadora Engª 

Sara”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 04 de maio de 2015:“À Reunião de 

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

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

sitos em Vagos, artigo 4433 a confrontar a norte com Armando Lúcio Vidal, dr, a sul e nascente com 

caminho e a poente com Arcanjo da Rocha Deusdiante, artigo 4445 a confrontar a norte com Augusto da 

Rocha Merendeiro, a sul com Olimpia Sarabando, a nascente com caminho e a poente com Manuel 

Simões Pandeirada e outros, inscritos na matriz predial rústica da freguesia de Vagos e Santo António, 

permanecendo o prédio indiviso e, quando admissíveis, as operações de divisão efetivam-se mediante 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – PROC.º 03/13 – RUA DO PARQUE DESPORTIVO 

– CANTO DE BAIXO – PONTE DE VAGOS – LOTEAMENTO N.º 03/13 ------------------------------- 

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

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 dez horas e 

trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 


