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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 12/2015, de 04 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia quatro de junho 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 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

Presente a proposta de ATA n.º 10, de 07 de maio de 2015. 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. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 03 de junho de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 294.732,66 € (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e dois euros e sessenta e 

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

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

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

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

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

- O.P. nº. 1160 – Encobarra – Engenharia e Construções, S.A., no valor de 8.394,85 €, para 

pagamento do Auto de Revisão de preços nº.9 – “Centro Escolar Fonte de Angeão”. Fatura nº 

2/2639 e 2/2640;  

- O.P. nº. 1213 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda.., no valor de 24.842,17 €, para 

pagamento do Auto de medição nº 3 – “Beneficiação da EM 595”. Fatura nº 150024; 

- O.P. n.º 1249 – João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda., no valor de 8.731,27 €, para 

pagamento do Auto nº 31 – “Construção Biblioteca Municipal”. Fatura nº 1/9; 

- O.P. nº. 1274 – Arouconstroi – Engenharia e Construção, S.A., no valor de 175.883,31 €, para 

pagamento do Auto de medição nº. 5 – “Requalificação e defesa do cordão dunar da frente 

marítima entre a Praia da Vagueira e Praia do Labrego”. Fatura nº 20150015;  

- O.P. n.º 1294 – Irmãos Cavaco, S.A.., no valor de 67.031,76 €, para pagamento do Auto 

medição nº 1 – “Reparação da Defesa Aderente da Praia da Vagueira”. Fatura nº 9500488; 

- O.P. n.º 1295 – Irmãos Cavaco, S.A.., no valor de 90.349,26 €, para pagamento do Auto 

medição nº 2 – “Reparação da Defesa Aderente da Praia da Vagueira”. Fatura nº 9500496. 

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

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

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

16 a 28 de maio e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 15 a 28 de maio, ambos 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

6.1. ORFEÃO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento do Orfeão de Vagos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de 

março de 2015, solicitando pedido anual de subsidio; ---------------------------------------------------- 

 Formulário de candidatura; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 18 de maio de 2015, que a seguir se 

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

“Pela Sr.ª Vereadora, com delegação de competências na área da Cultura, foi solicitado ao 

Técnico Superior Bruno Marques, do Serviço de Educação, da Divisão de Educação, Desporto e 

Juventude, a análise do pedido de subsídio apresentado pela associação Orfeão de Vagos. 

Apesar de tal não constar das atribuições deste serviço, vem, o referido Técnico Superior, 

apresentar o presente relatório de análise. 

1. Da análise da nova documentação apresentada decorre que o Orfeão de Vagos apresenta 

um saldo positivo de € 2192,30 (dois mil cento e noventa e dois euros e trinta cêntimos). 

2. No ano de 2014 foi atribuído, a esta associação, um subsídio no valor de € 3.000,00 (três 

mil euros), representando este valor, de acordo com os dados apurados da análise da 

documentação, 51% do valor resultante da execução do plano de atividades. 

3. A associação o Orfeão de Vagos executou a totalidade das atividades propostas. 

4. Do relatório de execução do plano de atividades apresenta-se de seguida uma análise das 

atividades enquadradas de acordo com os critérios definidos no artigo 6.º do regulamento 

de atribuição de subsídios: 

a. Caráter pedagógico/formativo das iniciativas: nenhuma atividade apresentada; 

b. Criação artística: nenhuma atividade apresentada; 

c. Difusão Cultural: os concertos realizados; 

d. Reprodução Cultural: nenhuma atividade apresentada; 

e. Intervenção Social: nenhuma atividade apresentada; 
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f. Número de entidades parceiras: Município de Vagos, Banda Vaguense, dois 

grupos corais Franceses, Centro de Educação e Recreio. 

5. As atividades propostas no plano de atividades cumprem os critérios definidos nas alíneas 

b) e c) do regulamento de atribuição de subsídios. 

A associação Orfeão de Vagos solicita um subsídio de € 6.107,70 (seis mil cento e sete euros e 

setenta cêntimos), representando este valor cerca de 62% do orçamento estimado do plano de 

atividades apresentado. 

Efetuada a análise do formulário e documentação do pedido de subsídio, somos de parecer que 

ser definido o valor de subsídio a atribuir, para que se elabore, de acordo com o regulamento 

citado, o contrato-programa devido e o mesmo seja sujeito a parecer da Divisão Financeira e 

discutido em sede de Câmara Municipal.”; ---------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de maio de 2015: “À Reunião de 

Câmara e proponho que seja atribuído 3.000 €”; -------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 3533, no valor de 3.000,00 € (três mil euros). ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 3.000,00 € (três mil 

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

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

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

6.2. RANCHO FOLCLÓRICO DE FONTE DE ANGEÃO ---------------------------------------------------- 

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

 Formulário de candidatura de 26 de março de 2015; ------------------------------------------------------ 

 Informação do Serviço de Educação, da DEDJ, de 18 de maio de 2015, que a seguir se 

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

”Pela Sr.ª Vereadora, com delegação de competências na área da Cultura, foi solicitado ao 

Técnico Superior Bruno Marques, do Serviço de Educação, da Divisão de Educação, Desporto e 

Juventude, a análise do pedido de subsídio apresentado pela associação Rancho Folclórico de 

Fonte de Angeão. Apesar de tal não constar das atribuições deste serviço, vem, o referido 

Técnico Superior, apresentar o presente relatório de análise. 

1. No ano de 2014 a Câmara Municipal de Vagos atribuiu, a esta associação, um subsídio no 

valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), representando este valor 54% do valor 

resultante da execução do plano de atividades. 

2. A associação apresenta um saldo positivo no ano de 2014 no valor de € 1.900,00 (mil, 

novecentos euros). 

3. Do plano de atividades apresentado no ano anterior, a associação Rancho Folclórico de 

Fonte de Angeão, realizou todas as atividades previstas. 
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4. Do relatório de execução do plano de atividades apresenta-se de seguida uma análise das 

atividades enquadradas de acordo com os critérios definidos no artigo 6.º do regulamento 

de atribuição de subsídios: 

a. Caráter pedagógico/formativo das iniciativas: 

i. Nada de relevante a assinalar. 

b. Criação artística: 

i. Nada de relevante a assinalar. 

c. Difusão Cultural: 

i. Foram desenvolvidas 6 ações, através da participação em vários festivais 

de folclore, tendo sido abrangido um número considerável de público, 

quer concelhio, quer extra concelhio, tendo contribuído de forma clara 

para a promoção quer da Associação, quer do concelho. 

d. Reprodução Cultural: 

i. A associação participou nas festas de São Salvador e de Nossa Senhora 

do Livramento, assim como, na Feira à Moda Antiga organizada pelo 

Município de Vagos. 

e. Intervenção Social: 

i. Nada de relevante a assinalar; 

f. Número de entidades parceiras: 

i. No relatório de execução destacam-se as parcerias com o Município de 

Vagos e a União de Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. 

5. As atividades propostas no Plano de Atividades cumprem os critérios definidos nas alíneas 

c) e d) do regulamento de atribuição de subsídios. 

A associação Rancho Folclórico de Fonte de Angeão solicita um subsídio no valor de € 3 100,00 

(três mil e cem euros), representando este valor cerca de 50% do orçamento estimado do plano 

de atividades apresentado. 

Efetuada a análise do formulário e documentação do pedido de subsídio, somos de parecer que 

deverá ser definido o valor de subsídio a atribuir, para que se elabore, de acordo com o 

regulamento citado, o contrato-programa devido e o mesmo seja sujeito a parecer da Divisão 

Financeira e discutido em sede de Câmara Municipal.”; ------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de maio de 2015: “À Reunião de 

Câmara e proponho que seja atribuído 2.500 €”; -------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 3532, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros); ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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6.3. DUNAMEÃO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO ------------ 

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

 Requerimento da Dunameão, de 29 de maio de 2015, solicitando apoio financeiro no valor de 

4.000,00 €, com vista a fazer face a parte das despesas inerentes à realização do evento “Vagos 

Sensation Gourmet 2015”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 01 de junho de 2015: “À DF, para cabimentar e 

posterior agendamento à Reunião da C.M”; -------------------------------------------------------------- 

 Informação de compromisso nº 3538, no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros). -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.000,00 € (quatro mil 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

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: ---------------------------------------------------------- 

“Votamos favoravelmente, no pressuposto de que está a ser cumprido o regulamento de atribuição de 

subsídios”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, subscreveu a declaração supra. ----------------- 

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

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

7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CANTO DA SEREIA – PRAIA 

DA VAGUEIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Gaspar Jorge Ferreira Gravato, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 01 de abril de 2015, solicitando alargamento de horário de funcionamento para o 

estabelecimento denominado “Canto da Sereia”, todos os dias da semana durante a época balnear 

das 02h00m às 06h00m. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Pareceres da GNR e da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, de 23 e 22 de abril de 2015, 

respetivamente; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da UAJ de 19 de maio de 2015: “Exmª Vereadora. O presente documento está 

completo e deverá ser presente à reunião da C.M.”; ----------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de maio de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento de horário solicitado. ----------- 

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

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

8 – ACIDENTE DE VIAÇÃO – PONTE DE VAGOS – LUÍS CLÁUDIO GOMES PAULINO ------- 

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

 Reclamação de Luís Cláudio Gomes Paulino, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 01 de dezembro de 2014; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer do CUAJ, de 27 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: 

Afirma o requerente, Luís Cláudio Gomes Paulino, que no dia 27 de novembro de 2014 sofreu 

um acidente de viação. 

Tal acidente terá ocorrido na Rua Principal da Ponte de Vagos, no sentido Ponte de 

vagos/Sanchesquias, quando a requerente ao conduzir o seu veículo ligeiro de passageiros, 

matrícula 72-GA-87, aproximadamente da habitação n.º 40, embateu com a roda num buraco se 

encontrava na estrada, não sinalizado, não sendo possível prever a existência do mesmo. 

Mais informa que tal embate provocou o rebentamento do pneu do seu carro, bem como danos 

na respetiva jante, tendo pago pela reparação a quantia de 142,64Euros€ (Junta orçamento), o 

que agora requer. 

Por informação do Exmº. Sr. Engº Jorge Almeida ( CDGI ), de 4 de fevereiro de 2015, este 

confirma a situação descrita pela ora requerente. 

Ora, compete aos Municípios manter e conservar as estradas municipais em bom estado de 

conservação, por forma a permitir a boa e normal circulação dos veículos. 

No caso em análise, afigura-se-me que tal dever, por parte do Município de Vagos, não terá 

ocorrido, pois, confirmou-se que existia um buraco na faixa de rodagem ( não sinalizado ) sendo 

este a consequência directa e necessária na produção do acidente e respectivos danos. Assim, 

sou do parecer, que se pague o ora solicitado. Este o meu parecer, s.m.o.”; ------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 27 de maio de 2015: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento solicitado de acordo com o 

parecer jurídico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou que na instrução deste tipo de processos, conforme deliberado na reunião da Câmara 

Municipal de 2 de abril pp, passa a constar o seguinte: 
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- O requerimento identificando o autor do pedido e enquadrando a situação deve ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias; 

- O auto de ocorrência, quando da responsabilidade dos serviços municipais, deve ser 

elaborado no prazo de 10 (dez) dias; 

Instrução dos processos referentes a pedidos de indemnização, em resultado de acidentes de viação 

- republicação. 

• Requerimento identificando o autor do pedido e enquadrando a situação (deve ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias); 

• Fotos do local; 

• Auto de ocorrência elaborado pela Guarda Nacional Republicana ou pelos Serviços 

Municipais, neste último caso no prazo de 10 (dez) dias; 

• Fatura da reparação devendo o recibo ser entregue até 10 dias após o pagamento da 

indemnização por parte desta Câmara Municipal; 

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

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

9 – APOIO ECONÓMICO PARA BENEFICIAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO – CONSTRUÇÃO 

DE 1 QUARTO E CASA DE BANHO ADAPTADOS PARA UTENTE EM CADEIRA DE RODAS 

– PROPOSTA DE APOIO EM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO – GUILHERME JOÃO LINO 

DA ROCHA – VAGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Guilherme João Lino da Rocha, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 27 de maio de 2015; -------------------------------------------------------------------------- 

 Informação e proposta do Serviço de Ação Social, de 27 de maio de 2015; --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 01 de junho de 2015: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio de 1.500,00 € (mil e quinhentos 

euros), em materiais de construção. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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10 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

P. P. DA GAFANHA DA BOA HORA/FLORESTA – CEDÊNCIA DO LOTE 46 ----------------------- 

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

 Informação do CDF, de 29 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Exmo Sr. Presidente, 

Por deliberação 29.2.2008, a Assembleia Municipal de Vagos deliberou fazer a doação do lote nº 

46 do Plano da Gafanha da Boa-Hora à Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa-Hora 

na condição da Comissão Fabriqueira de Santo André de Vagos ceder um terreno ao Centro 

Social de Santo André. Não se tendo verificado esta condição, a cedência do referido lote à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa-Hora deve ser deliberada pela Câmara 

Municipal e ser posteriormente remetida a deliberação da Assembleia Municipal.”; ----------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 01 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a doação do lote 46 do 

Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora/Floresta, avaliado em 43.500,00 € (quarenta e três mil e 

quinhentos euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Gafanha da Boa Hora. -------------------------------------- 

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

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

11 – MÁRIO DOS SANTOS CARVALHO PIRES – SALGUEIRO – CONSTRUÇÃO DE MURO – 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS -------------------------- 

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

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

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

12 – ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA DE VAGOS – TERRENOS ------------------------------------- 

Pelo sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------ 

«Com o objetivo de justificar o registo do Pavilhão Desportivo Dr. João Rocha, proponho que a Câmara 

Municipal delibere justificar o artigo 3648 (urbano) da extinta freguesia de Vagos - atual artigo 3020 

(urbano) da União de freguesias de Vagos e Santo António – proveniente do artigo 2317 (urbano) e 591 

e 592 (rústicos).» ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do sr. Presidente. ---------------------- 

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

13 – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL – REVISÃO – 

CONSULTA PÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação do GPC (Gabinete de Proteção Civil), de 01 de junho de 2015; ---------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 01 de junho de 2015: “À Reunião da C.M”. ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para consulta pública. ------------------------------ 

Mais deliberou, que após a consulta pública, e caso não haja qualquer participação, o Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, seja remetido ao CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro), 

para apreciação e envio à CNPC (Comissão Nacional de Proteção Civil), sem necessidade de ser 

novamente presente a reunião desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

Deve o GPC, 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 A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, de 01 de junho de 2015; ---------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 01 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: 

De aprovar a prorrogação do prazo de execução dos trabalhos até ao dia 15/06/2015 nas 

condições referidas no ponto 4 do parecer. Deverá, ainda, ser notificado o empreiteiro para 

apresentar o respetivo plano de trabalhos modificado (com respetivos planos de mão de obra e de 

equipamentos).”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM”. ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo até ao dia 15 de junho 

de 2015, de acordo com o parecer técnico supra. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – CECILIA MALTA – PROC.º 41/15 – CHOCA DO MAR – CALVÃO – CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Cecília Malta, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 06 de maio 

de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo rústico n.º 3430, da freguesia 

de Calvão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 13 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Exmo Sr. CDPP 

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

1 – A pretensão localiza-se, no âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos 

(PDM), em solo rural na categoria de Espaços Agrícolas. A área está ainda totalmente 

integrada em Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

2 – Os Espaços Agrícolas correspondem a solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional com 

características pedológicas e topográficas adequadas à atividade agrícola. As ocupações e 

utilizações nestes espaços e respetivo regime de edificabilidade encontram-se definidas nos 

artigos 21º e 22º do regulamento do PDM, sem prejuízo do respetivo Regime Jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional e parecer da comissão regional da reserva agrícola. 

3 – Tendo em conta a área do terreno e a restrição de utilidade pública RAN não é possível o 

respetivo fracionamento. Sem prejuízo da restrição, considerando o uso agrícola do mesmo é 

possível servir mais que um utilizador, pelo que se deixa à consideração superior a 

compropriedade requerida.”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 14 de maio de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------------- 

“Concordo c/ informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; ---------------------------------------- 
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 Despacho do senhor Vice-Presidente, Eng.º Paulo Sousa, de 29 de maio de 2015:“À Reunião de 

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

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

sito em Calvão, a confrontar a norte com Joaquim Ramos Hilário, a sul com João Maria dos Santos 

Monção, a nascente com Manuel Evangelista Tarento e a poente com Manuel Terralheiro, inscrito na 

matriz predial rústica da freguesia de Calvão, sob o artigo n.º 3430. ---------------------------------------------- 

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

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

2 – ALICE CARLOS PEREIRA OLIVEIRA – PROC.º 01/15 – OUCA – CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA E DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE ------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Alice Carlos Pereira Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 13 de janeiro de 2015; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer da CDGU, de 21 de maio de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara: 

Face à informação supra, deverá notificar-se a requerente. À Consideração superior, atendendo 

à exposição da requerente e ao n.º 3 do artº 6º do RMUE”; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os afastamentos propostos no projeto de 

arquitetura, nos termos do n.º 3 do art.º 6º do RMUE. -------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – FILIPE CHEGANÇAS DA SILVA – PROC.º 22/15 – LOMBA – VAGOS – CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO E MUROS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Filipe Cheganças da Silva, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

27 de março de 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pareceres dos CDPP e CDGU, de 26 e 27 de maio de 2015, respetivamente; ------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de maio de 2015:“À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os afastamentos propostos no projeto de 

arquitetura, nos termos do n.º 3 do art.º 6º do 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, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador, assistente técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às onze horas 

e seis minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


