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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 11/2017, de 04 de maio 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de maio de dois mil e dezassete, pelas nove horas e quarenta 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 e eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro 

Sarabando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

O senhor Presidente da Câmara para: ----------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicar a celebração/renovação de contrato de aquisição de serviços – Lei do Orçamento de 

Estado 2017, conforme informação da DF, de 27 de abril de 2017, que a seguir se transcreve:   

“No seguimento do solicitado em 10 de março de 2017, no sentido de considerar apenas os 

contratos de aquisição de serviços reduzidos a escrito e para cumprimento do estipulado do nº 4 

do artigo 49º da lei nº 42/2016, de 28 de dezembro (LOE2017), segue abaixo a listagem dos 
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contratos celebrados ou renovados, de aquisição de serviços, efetuados de 13 de março de 2017 

a 27 de abril de 2017: 

 

Objeto Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura do 

contrato 

Valor 

adjudicado 

(s/ IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

Aquisição de 

serviços de 

receção/portaria para 
o Edifício 

Administrativo e 

Armazéns Gerais do 

município de Vagos 

e banco de horas 

para eventos 

pontuais. 

Charon II – 

Outsourcing, 

Unipessoal, Lda. 

 

 

20/03/2017 07/04/2017 62.647,36 € 365 

Aquisição de 

prestação de serviço 

de revisor oficial de 
contas (ROC) 

PKF & 

ASSOCIADOS, 

SROC, Lda. 

 

06/03/2017 07/04/2017 8.640,00 € 365 

Aquisição do projeto 

de execução da ação 
reabilitação do 

Palacete Visconde 

Valdemouro 

Cotefis – Gestão 

de Projectos, S.A. 

 

20/03/2017 
18/04/2017 73.900,00 € 105 

Aquisição de 
prestação de 

serviços na área de 

engenharia 

eletrotécnica, na 

modalidade de 

avença. 

José Rafael Soares 

de Lemos 

 

10/04/2017 19/04/2017 18.600,00 € 365 

 

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

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

O senhor Vice Presidente informou: -----------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre as análises às águas da vala da Floresta, foram solicitadas, pelos serviços de ambiente desta 

Câmara Municipal, propostas à Globalab, empresa da região de Leiria e ao IDAD, da Universidade 

de Aveiro. Foi requerida a análise de vários parâmetros. Estamos a aguardar. ------------------------ 

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

O senhor Vereador João Domingues colocou a questão: ------------------------------------------------------------ 

 Sobre a concessão do serviço operacional das piscinas – manutenção e professores – como está o 

contrato? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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À questão o senhor Presidente da Câmara respondeu: --------------------------------------------------------------- 

 Para a contratação dos professores houve um procedimento e para a manutenção um outro 

procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Fará chegar aos senhores Vereadores um resumo/relatório e documentação do que foi feito nos 

procedimentos de concurso público para a manutenção das piscinas e para a contratação dos 

professores de natação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de Ata n.º 09, de 13 de abril de 2017. Uma vez que o texto da mesma 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-la. ------------------------------------------------------ 

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

2 – COMISSÕES DE VISTORIAS ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de abril de 2017, que a seguir se 

transcreve:   

“Proposta - Comissões de Vistorias a realizar por técnicos da Câmara Municipal  

Considerando:  

1. Que a Câmara Municipal tem constituídas 8 comissões técnicas para vistorias de vária ordem;  

2. Que o Eng. José Silvestre está presente, como membro efetivo em 2 comissões e como membro 

suplente em 3 comissões;  

3. Que o referido técnico superior assinou contrato de trabalho com outra entidade pública, com 

início em 24 de abril de 2017;  

4. A necessidade de substituir o referido técnico superior;  
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Proponho a seguinte composição para as comissões:  

1 - Utilização de edifícios  

Efetivos  

 Eng.ª Guida Caniceiro - Coordenador  

 Eng.º André Nunes  

 Arqt.º Rogério Silva  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng..ª Ana Cláudia  

 Arqt.º Manuel Tavares – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

2 – Segurança, Salubridade e Arranjo Estético  

2.1 – Segurança  

Efetivos  

 Eng.ª Ana Cláudia – Coordenador  

 Eng.º João Bio  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng.ª Guida Caniceiro – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

2.2 – Salubridade  

Efetivos  

 Eng.ª Isabel Rosado – Coordenador  

 Dr.ª Helena Sousa  

 Eng.ª Sónia Lourenço  

Suplentes  

 Eng.ª Gabriela Cabano – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

2.3 – Arranjo Estético  

Efetivos  

 Arqt.º Pedro Castro – Coordenador  

 Arqt.º Manuel Tavares  

 Arqt.º Rogério Silva  

Suplentes  

 Eng.ª Guida Caniceiro  

 Eng.ª Isabel Trindade – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

3 - Obras de Urbanização  

Efetivos  

 Eng.ª Ana Cláudia - Coordenadora  

 Eng.º André Nunes  

 Eng.º João Bio  

Suplentes  

 Eng.ª Guida Caniceiro – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou impedimentos  

4 – Alojamento Local  

Efetivos  

 Eng.ª Gabriela Cabano - Coordenador  

 Eng.º André Nunes  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplentes  

 Eng.º João Bio  

 Técnica Superior Catarina Ribeiro – e substitui o Coordenador nas suas faltas ou 

impedimentos  
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5 – Recintos de Diversões Aquáticas – Vistoria da responsabilidade do IPDJ  

Representante da Câmara Municipal  

Efetivo  

 Técnico Superior Filipe Pedro  

Suplente  

 Eng.º João Bio  

6 – Espaços de Jogo e Recreio  

Efetivos  

 Técnico Superior Filipe Pedro  

 Comandante Operacional Municipal  

Suplente  

 Eng.º João Bio  

Notas:  

 O apoio administrativo é realizado através do Coordenador Técnico da Secção Administrativa 

da DGU;  

 O trabalho em comissão prevalece sobre os restantes; “ 

 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

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

dinheiro de 66.445,61 € (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e sessenta e um 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

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

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

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

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

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 9 a 28 de abril; ------------------------------ 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 09 a 22 de abril; ------------------------------- 

ambos de 2017, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a 

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

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

3 – SUBSÍDIOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. SURF NA VILA DE VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação da DEDJ, de 19 de abril de 2017, propondo que seja concedido o apoio à atividade 

supra no montante de 1000,00 € (mil euros); --------------------------------------------------------------  

 Informações de Compromisso n.ºs 1893, no valor de 1.000,00 € (mil euros); ------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de abril de 2017: “À reunião de Câmara”.  

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

1.000,00 € (mil euros) à Associação de Surfistas de Vagos. --------------------------------------------------------  

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

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

3.2. GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO ----------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento do Grupo Desportivo de Calvão, de 26 abril de 2017, solicitando subsidio; -------- 

 Informação/Proposta nº SDJ-0037.2016/2017 do SD, da DEDJ, de 28 de abril de 2017; ---------- 

 Informação de compromisso LCPA nº 1942, no valor de 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros); 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de abril de 2017: “À Reunião de Câmara.”;  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 35.000,00 € (trinta e cinco 

mil euros), referente ao subprograma 3 do PMAAD para o ano 2017. --------------------------------------------  

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

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

4 – ISENÇÕES DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - TOPÓNIMOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

5.1. - FREGUESIA DE CALVÃO – CANTO DE CALVÃO - TRAVESSA 25 DE ABRIL -------------  

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

 Informação/proposta da DPP, de 26 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: -------------------- 
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“1 – Foi detetado, recentemente, um arruamento, no lugar de Canto de Calvão (mapas anexos), 

freguesia de Calvão, inserido em área urbana, sem topónimo atribuído, apesar de existirem 

pretensões para construção de habitações no local. 

2 – Compete à Câmara Municipal a responsabilidade da atribuição de novos topónimos (Lei 

75/13, Art.º 33º, nº1, alínea ss)) e à Junta de freguesia emitir parecer sobre a denominação das 

ruas e praças das localidades e das povoações (Art.º 16º, nº 1 alínea w). 

3 – A pedido da Câmara Municipal, veio a junta de Freguesia de Calvão sugerir a atribuição da 

designação “Travessa 25 de Abril”. 

4 – A proposta apresentada no ponto 3, pela Junta de freguesia, parece-me adequada à situação. 

5 – Sugere-se a aprovação, em reunião de Câmara, da proposta apresentada. Em caso de 

anuência, deverá a proposta aqui apresentada, ser aprovada em reunião de Câmara e 

posteriormente ser informado o SIG da decisão, para que sejam atualizadas as bases de dados da 

Câmara e informados os serviços dos CTT e códigos postais.” 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de abril de 2017: “À Reunião da C.M.”. -------  

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

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

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

6 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS, COLÉGIO 

DIOCESANO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO E A FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO 

E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE AVEIRO (FEDRAVE) ---------------------------------------- 

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

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

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

7 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E O NUCLEO 

EMPRESARIAL DE VAGOS – NEVA - PROPOSTA ---------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Protocolo entre o Município de Vagos e o Núcleo Empresarial de Vagos, que a seguir 

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

“Considerando que são atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, designadamente nos domínios do ambiente e da promoção do 

desenvolvimento; 

Considerando que a Câmara Municipal tem nas suas competências a obrigatoriedade de gerir os 

recursos físicos que estão integrados no património do Município, ou estejam colocados, por lei, 

sob administração municipal, designadamente as instalações, equipamentos e serviços; 
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Considerando que o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos é uma associação sem fins lucrativos 

que tem como objetivo promover o desenvolvimento económico, social, técnico e cultural, do 

concelho de Vagos; 

Considerando que, neste contexto, dever-se-á dar uma especial atenção aos espaços envolventes à 

Zona Industrial de Vagos e ao Parque Empresarial de Soza, em termos ambientais e de segurança 

de bens e pessoas, bem como aos espaços destinados à vendagem e controle do peixe e aos espaços 

envolventes ao Complexo Desportivo de Vagos; 

Considerando ainda a necessidade de ser assegurado o bom funcionamento da Arte Xávega e 

estimular e promover a atividade turística; 

Considerando que a participação do NEVA nesta gestão, em comunhão com a Câmara Municipal 

de Vagos, se revela como uma mais-valia, à semelhança do que tem acontecido no passado, noutras 

áreas de intervenção; 

Entre: 

O Município de Vagos, NIPC 506 912 833, com sede na Rua da Saudade, 3 840-420 Vagos, aqui 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Silvério Rodrigues Regalado, adiante  

designado  como  MV, ou  1 .º outorgante; 

e 

O Núcleo Empresarial de Vagos, pessoa coletiva de direito privado, NIPC 603 373 605, titular do 

estatuto de utilidade pública, concedido através de Despacho n.º 1 5020/2009, publicado na 2.ª 

série do Diário da República, nº 127, de 3 de julho, com sede no Centro Social e Administrativo da 

Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3844-909 Vagos, aqui representada por Victor Manuel Oliveira 

Santos, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado por NEVA ou 2.º outorgante. 

Nos termos das alíneas o) e ee), do número 1, do artigo 33, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, é celebrado o presente protocolo de colaboração, adiante designado por protocolo, que 

se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª 

Objeto do protocolo 

Constitui objeto do presente protocolo a participação do NEVA, em comunhão com a Câmara 

Municipal de Vagos, na gestão dos diversos recursos físicos do Município, designadamente:  

a) Gestão dos espaços envolventes da Zona Industrial de Vagos e Parque Empresarial de 

Soza; 

b) Gestão do Complexo Desportivo de Vagos; 

c) Gestão do espaço destinado à vendagem e controle do peixe; 

d) Assegurar o bom funcionamento da Arte Xávega; 

e) Estimular e promover a atividade turística; 

f) Elaborar levantamento anual das necessidades de intervenção e manutenção dos espaços 

públicos; 

g) Elaborar relatórios de execução física e financeira e apoio administrativo geral; 
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h) Colaborar na realização de candidaturas a sistemas de incentivos a que o MV decida 

concorrer. 

Cláusula 2ª 

Período de vigência 

O prazo de execução das ações objeto do presente protocolo é de um ano, com início em 01 de maio 

de 2017 e termo em 30 de abril de 2018, sendo tacitamente prorrogado, por igual período. 

Cláusula 3ª 

Comparticipação financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo MV ao NEVA, para apoio à execução das ações 

subjacentes ao objeto do presente protocolo, será até ao valor máximo de 180.000,00€ (cento e 

oitenta mil euros). 

Cláusula 4ª 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação referida na cláusula anterior será disponibilizada em duodécimos, até ao 

montante de 15.000,00€ (quinze mil euros), a processar até ao último dia do mês. 

Cláusula 5ª 

Obrigações do NEVA 

São obrigações do NEVA: 

a) Assegurar os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos indicados na cláusula 

1ª; 

b) Cumprir e fazer cumprir a legislação e o respeito pelos normativos inerentes a cada uma 

das atividades e bem assim o pagamento de serviços, o pagamento pela utilização de 

infraestruturas e pagamento de quaisquer taxas ou impostos relacionados; 

c) Apresentar relatório mensal, até ao dia 20 do mês seguinte, das ações desenvolvidas e as 

contas, para que se possa fazer uma avaliação das obrigações assumidas. 

Cláusula 6ª 

Incumprimento das obrigações do NEVA 

Poderá haver lugar à suspensão das comparticipações financeiras por parte do MV, quando o 

NEVA não cumpra: 

a) Os objetivos e as obrigações atrás referidas nas cláusulas 1ª e 5.ª, respetivamente; 

b) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor; 

c) A apresentação da documentação referida na alínea c), da cláusula anterior. 

Cláusula 7ª 

Controlo 

Compete ao  MV, fiscalizar  a execução  do presente protocolo, podendo realizar, para o efeito, 

inspeções, inquéritos e sindicâncias, ou determinar a realização de uma auditoria. 

Cláusula 8ª 

Revisão 

O presente protocolo pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes. 
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Cláusula 9ª 

Disposições finais 

 Os litígios emergentes da execução do presente protocolo serão dirimidos no Tribunal, nos termos 

da lei.” 

 Informação de compromisso LCPA nº 1941, no valor de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) 

para o ano em curso e 60.000,00 € (sessenta mil euros), para exercícios futuros. -------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de abril de 2017: “À Reunião da Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo supra e autorizar o senhor Presidente 

da Câmara Municipal a outorgá-lo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1– PISTA CICLAVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA - PROC.º E03/2017 ----------------------------------- 

1.1 NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM 

OBRA - RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDPP, de 10 de abril de 2017, propondo a Fiscalização e a Coordenação de 

Segurança em Obra para a empreitada supra: ---------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

Eng.ª Ana Vilão 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

“ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de abril de 2017: “Aprovado conforme 

informação. À Reunião da CM para ratificar”. ------------------------------------------------------------- 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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1 - PISTA CICLAVEL DA PRAIA DA VAGUEIRA - PROC.º E03/2017 ---------------------------------- 

1.2. VALIDAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 11 de abril de 2017, para efeitos de aprovação; 

 Parecer do CDPP, de 11 de abril de 2017, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“Considero de aprovar o presente Plano de Segurança e Saúde, nas condições impostas pela 

Coordenação de Segurança em Obra. A decisão deverá ser comunicada aos interessados”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 21 de abril de 2017, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado conforme e nas condições impostas pela 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 – ROSA ARMÉNIA DOS SANTOS – PROC.º 54/17 – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO 

– CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO N.º 6083 RUSTICO -------------------------------- 

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

 Requerimento de Rosa Arménia dos Santos, de 07 de abril de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente ao artigo 6083;  ----------------------------------------------------------------- 

 Informação do CDPP, de 12 de abril de 2017, concluindo que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 18 de abril de 2017: “À reunião de Câmara”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Covão do Lobo, sob o artigo 6083, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Fonte de 

Angeão e Covão do Lobo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  
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2 – MANUEL EVANGELISTA OLIVEIRA – PROC.º 12/17 – CALVÃO – OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 13 de abril de 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DGU, de 20 de abril de 2017; --------------------------------------------------------------  

 Parecer da CDGU, de 20 de abril de 2017, concluindo: “…não se vê inconveniente na legalização 

das construções, devendo o processo ser submetido a deliberação da Exma. CM, nos termos do 

n.º 2 do artigo 34º e  nº4 do artigo 35º do RMUE para decidir sobre a legalização das obras e 

sobre a utilização do edifício. À consideração superior.”; ---------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 O parecer supra da CDGU; 

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

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel; ----------------------------------- 

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

utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do 

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar 

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

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às dez horas e trinta minutos. --

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


