
 
 

Ata n.º 13/2015, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

1 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 13/2015 de 18 de junho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezoito de junho de dois mil e quinze, pelas nove horas quarenta e três minutos, no edifício da 

Câmara Municipal de Vagos, na sala de reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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. João Paulo de 

Sousa Gonçalves, 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, Carla Manuela Castro Sarabando. ------------------------------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

O senhor Presidente da Câmara entregou aos senhores Vereadores o relatório de avaliação de evento “ 

Portugal ‘O’Meeting 2015”., efetuado pelo IPAMLab. ------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Vereador eng.º João Domingues referiu dois pontos: 

 Lamenta o facto de não ter sido agendada a sua proposta sobre a redução do IMI na base de número 

de filhos; 

 Gostaria de saber o resultado da ação que a Câmara Municipal promoveu em sede de recuperação 

do IVA; 

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

O senhor Presidente da Câmara respondeu: 

 A redução do IMI será agendada e discutida aquando da apresentação do Orçamento e Plano 2016; 

 Quando ao processo de recuperação do IVA melhor esclarecerá em próxima reunião, 

acrescentando que já foi feito o pedido de reembolso no valor de cerca de trinta mil euros;  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador, eng.º Mário Martins deu conta:  

 Da situação do Estradão de Calvão. Solicita a atenção da Câmara para os buracos; 

 De um buraco na estrada à saída de Vagos para Soza; 

 Parque da Caravanas na Praia da Vagueira. Pergunta se é mesmo um parque de caravanas, tendo 

já contado 18 caravanas naquele local; 

 Sobre o arrendamento jovem. Está a ser feita alguma coisa nesse sentido, para a fixação de jovens 

no concelho? 

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

O senhor Presidente da Câmara respondeu: 

 Sobre o Estradão de Calvão a Câmara vai fazendo pequenas intervenções. Como a estrada está em 

bastante mau estado remenda-se num lado e logo aparece um buraco noutro; 

  Sobre o buraco a caminho de Soza nunca reparou mas irá dar nota aos serviços; 

 Não existe um parque de caravanas. Existe uma zona com autorização de estacionamento; 

 Quanto ao arrendamento jovem, existe uma medida a nível nacional que incentiva o arrendamento. 

A Câmara Municipal tem diversos apoios a nível social; 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – RMUE - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO ----------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação com as alterações decorrentes 

das sugestões apresentadas em sede de consulta pública. Tendo em atenção esses contributos a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação. A 

proposta de regulamento encontra-se disponível no site desta Câmara Municipal em www.cm-vagos.pt          

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

http://www.cm-vagos.pt/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

3 – RMFOU - REGULAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANISTICAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal da Fiscalização de Operações Urbanísticas que esteve em 

consulta pública. Considerando que em sede apreciação/consulta pública, não foi apresentada qualquer 

participação ou sugestão a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remetê-lo à Assembleia 

Municipal, para apreciação e aprovação. A proposta de regulamento encontra-se disponível no site desta 

Câmara Municipal em www.cm-vagos.pt     

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

4 – RMOEPeP - REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DE 

PUBLICIDADE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e de Publicidade com as 

alterações decorrentes das sugestões apresentadas em sede de consulta pública. Tendo em atenção esses 

contributos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Municipal, para 

apreciação e aprovação. A proposta de regulamento encontra-se disponível no site desta Câmara Municipal 

em www.cm-vagos.pt          

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

5 – RMHFE - REGULAMENTO MUNICIPAL DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta de Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos com as 

alterações decorrentes das sugestões apresentadas em sede de consulta pública. Tendo em atenção esses 

contributos a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Municipal, para 

apreciação e aprovação. A proposta de regulamento encontra-se disponível no site desta Câmara Municipal 

em www.cm-vagos.pt          

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

http://www.cm-vagos.pt/
http://www.cm-vagos.pt/
http://www.cm-vagos.pt/
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6 –  RLCT - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS ------------------------ 

Presente proposta de Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas com as alterações decorrentes das 

sugestões apresentadas em sede de consulta pública. Tendo em atenção esses contributos a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação. A 

proposta de regulamento encontra-se disponível no site desta Câmara Municipal em www.cm-vagos.pt          

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. 

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

7 – RMUE – NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS --------------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta: 

“NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PEDIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS 

Nota Introdutória 

Os elementos instrutórios dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

(RJUE) estão definidos na Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, em função do tipo e complexidade da 

operação urbanística.  

O presente documento visa estabelecer as normas específicas para a instrução de pedidos para a 

realização de operações urbanísticas, nos termos do art.º 27º do Regulamento Municipal da Urbanização 

e da Edificação do Município de Vagos.   

Artigo 1.º 

Instrução dos Pedidos de Emissão de Certidão de Destaque 

Os pedidos de emissão da certidão destaque de uma parcela de prédio com descrição predial, para os 

efeitos do disposto nos nºs 4 a 10 do artigo 6º do RJUE são instruídos, em duplicado, com os seguintes 

elementos: 

a)Requerimento, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, no qual se identifique o prédio que 

irá ser alvo da operação de destaque bem como a parcela a destacar, indicando as áreas e 

confrontações respetivas; 

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão 

permanente do registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais;  

http://www.cm-vagos.pt/
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c)Planta de localização autenticada nos serviços da Câmara Municipal, com a indicação precisa 

do local onde se insere o prédio alvo da operação de destaque; 

d)Extrato da planta do plano municipal de ordenamento do território em vigor para o local, 

assinalando corretamente a localização do prédio; 

e)Planta do destaque – elaborada à escala adequada, sobre levantamento topográfico, definindo: 

e.1) A área, os limites e a orientação do prédio alvo da operação de destaque; 

e.2) As confrontações do terreno pela forma como estejam indicadas no título de 

propriedade; 

e.3) A delimitação, a  área  e  as confrontações  da parcela a destacar; 

e.4) Os arruamentos, estradas ou caminhos públicos que confrontam com o prédio; 

Artigo 2.º 

Instrução dos Pedidos de Licença para Muros de Vedação 

1. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do 

registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da 

caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; 

2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 

realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre 

que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1; 

3. Caso a operação seja abrangida por operação de loteamento e o procedimento adotado for o do 

licenciamento nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do RJUE, indicação do respetivo procedimento 

administrativo;  

4.Projeto de arquitetura, incluindo: 

a) Planta de implantação georreferenciada, com a representação dos muros confinantes e via de 

acesso, para além dos limites do terreno, numa extensão mínima de 10m para cada lado, quando 

aplicável;  

b) Alçados e cortes à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação das cores e dos materiais dos 

elementos que constituem os muros; 

c) Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos 

trabalhos;  

d) Estimativa do custo total da obra; 

5. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; 
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6. Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador do projeto quanto ao 

cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

7. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho; 

8. O projeto de estabilidade poderá ser apresentado em conjunto com o projeto de arquitetura. 

Artigo 3.º 

Instrução de Comunicação Prévia para Muros de Vedação 

À instrução prevista no artigo anterior , acresce: 

1. Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de 

trabalho, nos termos previstos na Lei; 

2. Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

3.Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra;  

4. Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira habilitações adequadas à natureza 

e valor da obra; 

5. Livro de obra, com menção de termo de abertura; 

Artigo 4.º 

Instrução dos Pedidos de Licença para Poços 

1. Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial 

referente ao prédio ou prédios abrangidos, ou indicação do código de acesso à certidão permanente do 

registo predial; quando omissos, a respetiva certidão negativa do registo predial, acompanhada da 

caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais; 

2. Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de 

realização da operação ou da atribuição dos poderes necessários para agir em sua representação, sempre 

que tal comprovação não resulte diretamente do n.º 1; 

 3.Planta de localização; 

b) Alçados e cortes à escala de 1:50 ou de 1:100 com a indicação dos materiais; 

4. Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos;  

5. Estimativa do custo total da obra; 

6. Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica;  

7. Termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado quanto ao cumprimento das disposições 

legais e regulamentares aplicáveis; 

8. Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 

31/2009, de 3 de julho; 
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9. Comunicação/Licenciamento junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), quando aplicável. 

Artigo 5.º 

Instrução de Projetos de Especialidades Referentes a Obras de Edificação 

1.Os projetos de especialidades definidos no nº16, III do anexo I à Portaria 113/2015, devem ser 

apresentados de forma individualizada, dois exemplares (originais) de cada, ou exibidas declarações de 

isenção das mesmas, fundamentadas nos termos da legislação respetiva de cada especialidade emitida por 

Técnico da especialidade ou pelo Coordenador dos projetos. 

2.No que respeita às especialidades de eletricidade e de gás, que são reguladas por legislação especial, 

deverão ser apresentadas aprovadas/certificadas pelas entidades competentes, ou, acompanhadas de 

termo de responsabilidade emitido pelo autor respetivo, em como se responsabiliza pela obtenção da 

devida aprovação/certificação. 

Artigo 6.º 

Instrução do pedido de Autorização de Utilização na sequência da realização de obra sujeita a controlo 

prévio 

À instrução prevista no nº 25, V, do anexo I à Portaria 113/2015 de 22/04, acresce: 

1.Termo de responsabilidade subscrito por pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, nos termos 

de regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 

elaboração e subscrição de projetos, relativo à conformidade dos requisitos de isolamento sonoro nos 

termos do artigo 5º do Decreto - Lei n.º 129/2002, de 11 de maio, na redação dada pelo Decreto - Lei n.º 

96/2008, de 9 de junho, no caso de edifícios /frações com os usos comercio/industria /serviços, sem projeto 

acústico; 

2.Planta do edifício / fração / parte de utilização independente, quando aplicável; 

3.Termo de responsabilidade de execução ITED, ou certificado de conformidade ITED ou Comprovativo 

de Instalação, conforme aplicável; 

4.Certificado de abastecimento de energia elétrica, emitido por entidade competente, ou termo de 

responsabilidade pela execução/alteração da instalação, ou comprovativo de abastecimento, conforme 

aplicável; 

5.Termo de responsabilidade do Diretor de Obra ou do Diretor de Fiscalização que ateste que o edifício / 

fração se encontra em condições de ligação à rede pública de abastecimento de água e que o ramal de 

abastecimento público se encontra executado ou comprovativo de abastecimento público de água, quando 

aplicável; 

6.Termo de responsabilidade do Diretor de Obra ou do Diretor de Fiscalização que ateste que o edifício / 

fração se encontra em condições de ligação à rede pública de drenagem de águas residuais e que o ramal 
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de drenagem público se encontra executado ou comprovativo de drenagem de águas residuais, quando 

aplicável. No caso de não existir rede pública de drenagem de águas residuais, deve declarar que a rede 

predial se encontra em condições de ligação futura à mesma; 

7. Cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade instaladora credenciada da rede de gás, 

atestando a execução da mesma de acordo com o projeto aprovado e regulamentação em vigor, se 

aplicável; 

8. Cópia do certificado emitido por entidade inspetora credenciada que garanta a regular utilização do 

gás em condições de segurança, se aplicável; 

9. Cópia de certificado que ateste a condição de utilização da rede predial de gás emitido por entidade 

inspetora credenciada, conforme previsto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro 

(Inspeção Extraordinária), se aplicável; 

10. Cópia de certificado que ateste a condição de utilização da rede predial de gás emitido por entidade 

inspetora credenciada, conforme previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro 

(Inspeção Periódica), se aplicável; 

11. Declaração de conformidade do ascensor, emitido por empresa certificada, quando aplicável; 

12. Comprovativo da entrega e do respetivo pagamento na ANPC, das medidas de autoproteção, quando 

a utilização tipo estiver definida; 

13. Termo de responsabilidade do diretor de obra, onde conste que na execução da obra em conformidade 

com o projeto aprovado, foram cumpridas as disposições de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (n.º 

2 do artigo 6.º do decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro), quando aplicável; 

14. Termo de responsabilidade do diretor de fiscalização de obra, onde conste que na verificação da obra 

em conformidade com o projeto aprovado, foram cumpridas as disposições de Segurança Contar Incêndio 

em Edifícios (n.º 2 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 18.º do decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro), 

quando aplicável. 

Nota: Nos prédios urbanos para fim habitacional, deverá ser depositado no Município um exemplar da 

ficha técnica da habitação de cada prédio ou fração, elaborada nos termos do Decreto - Lei n.º 68/2004, 

de 25 de março. 

Artigo 7.º 

Instrução do Pedido de Autorização ou Alteração de Utilização não precedida de operação urbanística 

sujeita a controlo prévio 

À instrução prevista no nº 26, V, do anexo I à Portaria 113/2015 de 22/04, acresce: 

1. Planta do edifício / fração / parte de utilização independente; 



 
 

Ata n.º 13/2015, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

9 

2.Termo de responsabilidade de execução ITED, ou certificado de conformidade ITED ou Comprovativo 

de Instalação, conforme aplicável; 

3.Certificado de abastecimento de energia elétrica, emitido por entidade competente, ou termo de 

responsabilidade pela execução/alteração da instalação, ou comprovativo de abastecimento, conforme 

aplicável; 

4. Comprovativo de abastecimento público de água, quando aplicável; 

5. Comprovativo de drenagem de águas residuais, quando aplicável; 

6. Cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade instaladora credenciada da rede de gás, 

atestando a execução da mesma de acordo com o projeto aprovado e regulamentação em vigor, se 

aplicável; 

7. Cópia do certificado emitido por entidade inspetora credenciada que garanta a regular utilização do 

gás em condições de segurança, se aplicável; 

8. Cópia de certificado que ateste a condição de utilização da rede predial de gás emitido por entidade 

inspetora credenciada, conforme previsto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro 

(Inspeção Extraordinária), se aplicável; 

9. Cópia de certificado que ateste a condição de utilização da rede predial de gás emitido por entidade 

inspetora credenciada, conforme previsto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro 

(Inspeção Periódica), se aplicável; 

10. Comprovativo da entrega e respetivo pagamento na ANPC, das medidas de autoproteção, quando a 

utilização tipo estiver definida; 

Artigo 8º 

Norma Geral 

Na instrução de processos de Licença e de Comunicação Prévia de Operações Urbanísticas devem ser 

incluídos: 

a) Extratos da planta de ordenamento, de zonamento ou de implantação do plano municipal de 

ordenamento do território em vigor para o local ou planta de síntese de loteamento; 

b) Extratos das cartas da REN, RAN e condicionantes do plano municipal de ordenamento do 

território em vigor.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para instrução de pedidos para a 

realização de Operações Urbanísticas. ---------------------------------------------------------------------------------   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – RMOEPeP – NORMAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ---------------------------------------- 

Presente a seguinte proposta: 

 

“REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

E DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE VAGOS 

Normas para a Instrução de Processos a que se refere o Artigo 28.º 

As meras comunicações prévias e os pedidos de autorização só se consideram entregues quando estiverem 

acompanhados de todos os elementos referidos nos números que se seguem e se estiverem pagas as taxas 

devidas. 

Mera Comunicação Prévia 

A mera comunicação prévia deverá ser apresentada no «Balcão do Empreendedor» e acompanhada dos 

seguintes elementos obrigatórios: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou 

firma e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;  

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;  

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público;  

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar;  

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações 

legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

Autorização 

O pedido de autorização deverá ser apresentado no «Balcão do Empreendedor» e acompanhado dos 

seguintes elementos obrigatórios: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou 

firma e do número de identificação fiscal;  

b) O endereço da sede da pessoa coletiva ou do empresário em nome individual;  

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respetivo nome ou insígnia;  

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público;  

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar;  

f) A identificação do equipamento que não cumpre os limites referidos no Anexo II do 

Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município de Vagos; 

g) Fundamentação do pedido de autorização; 

h) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações 

legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público. 

Licenciamento de ocupação do espaço público 

1. O requerimento do pedido de licenciamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes 

menções: 

a) O nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, bem como a 
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indicação da qualidade de titular de qualquer direito que lhe permita a ocupação do 

espaço público; 

b) O nome do estabelecimento e o número do alvará de autorização de utilização; 

c) O ramo da atividade exercida; 

d) A morada e a área de domínio público que pretende ocupar; 

e) O período pretendido para a ocupação; 

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações 

legais e regulamentares sobre a ocupação do espaço público; 

2. O pedido de licenciamento deverá ainda ser instruído com os seguintes elementos:  

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para a prática do ato; 

b)  Memória descritiva com indicação dos materiais, cores e configuração a utilizar e 

outras informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento e desenho à 

escala adequada;  

c) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com a identificação do local 

previsto para a instalação; 

d) Pareceres prévios de outras entidades com jurisdição sobre a área do espaço público 

a ocupar, se aplicável; 

e) Outros documentos considerados pertinentes para a correta instrução do 

procedimento, nomeadamente, planta de situação ou fotografia a cores indicando o 

local previsto para a ocupação; 

3. A falta de indicação e/ou apresentação dos elementos, esclarecimentos ou indicações 

referidos nas alínea anteriores poderá implicar o indeferimento liminar do processo e o 

consequente arquivamento do mesmo.  

Licenciamento de mensagens publicitárias 

1. O requerimento do pedido de licenciamento deverá conter obrigatoriamente as seguintes 

menções: 

a) O nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, bem como a 

indicação da qualidade de titular de qualquer direito que lhe permita a instalação da 

mensagem publicitária; 

b) O nome do estabelecimento e o número do alvará de autorização de utilização; 

c) O ramo da atividade exercida; 

d) A morada onde se irá efetuar a afixação, inscrição ou difusão da mensagem 

publicitária; 

e) O período pretendido para a concessão da licença; 

f) Declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações 

legais e regulamentares sobre a publicidade; 

2. O pedido de licenciamento deverá ainda ser instruído com os seguintes elementos:  

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para a prática do ato; 



 
 

Ata n.º 13/2015, de 18 de junho, da Câmara Municipal de Vagos 

 

12 

b)  Memória descritiva com indicação dos materiais, cores e configuração a utilizar e 

outras informações que sejam necessárias ao processo de licenciamento e desenho à 

escala adequada;  

c) Planta de localização fornecida pela Câmara Municipal, com a identificação do local 

previsto para a instalação; 

d) Pareceres prévios de outras entidades com jurisdição sobre a área do espaço público 

a ocupar, se aplicável; 

e) Outros documentos considerados pertinentes para a correta instrução do 

procedimento, nomeadamente, planta de situação ou fotografia a cores indicando o 

local previsto para a ocupação; 

3. A falta de indicação e/ou apresentação dos elementos, esclarecimentos ou indicações referidos nas alíneas 

anteriores poderá implicar o indeferimento liminar do processo e o consequente arquivamento do mesmo.  

Pedido de Informação de Viabilidade 

O pedido de informação de viabilidade deverá conter os seguintes elementos instrutórios: 

a) Informação sobre o local, a previsão temporal, o espaço pretendido ocupar e todos os 

elementos sobre os quais pretende que a informação de viabilidade a emitir se pronuncie 

b) Memória descritiva da publicidade bem como do respetivo suporte ou ocupação 

pretendida 

c) Planta de localização com identificação do local da ocupação; 

d) Fotografia do local.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para instrução de pedidos de 

Ocupação do Espaço Publico e de Publicidade. ----------------------------------------------------------------------   

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 17 de junho de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 653. 527,40€ (seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e sete euros e quarenta 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento abaixo indicado: -------------------

“ -  O.P. n.º 1296 – António Pimenta Construções, Lda., no valor de 48.743,72 €, para pagamento dos 

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 29 de 

maio a 11 de junho, do ano 2015, cuja relação discriminada do mesmo é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

5.1. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO FESTIVAL 

“VAGUEIRA SURF FEST” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Orçamento de Estado de 2014, deliberou, por maioria, com dois votos contra dos  senhores Vereadores,  drª 

Maria  do  Céu  Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, dar parecer prévio 

favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de serviços para organização e produção do 

festival “Vagueira Surf Fest “. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

6. SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO – CAFETARIA – VAGOS 

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

 Requerimento de Lifratel, Cafetaria Lda, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 

de abril de 2015, solicitando alargamento de horário de funcionamento para o estabelecimento 

denominado “Cafetaria”, a saber: 

o Às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, das 

02H00M às 04H00M; 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

Deve a Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ), proceder em conformidade com o teor da presente 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARÍTIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO    – FISCALIZAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE 

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

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

 Informação da DPP, de 08 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

1. Na sequência do pedido de prorrogação de prazo apresentado pela GSET, endereçado por 

email datado de 05/06/2015, e tendo em consideração o disposto no nº1 da cláusula Terceira 

do contrato para Serviços de Fiscalização e CSO para a empreitada referida supra, e a 

deliberação de câmara de 4 de junho, da qual se juntam cópias em anexo, considero que se 

pode prorrogar o prazo da prestação de serviços até ao término da obra e fecho da 

empreitada, designadamente, a denominada Fase II até ao próximo dia 15/06/2015, 

mantendo-se as posteriores nos termos do contrato inicial.  

2. Face ao que antecede, considero que, conforme disposto no nº2 da cláusula Quarta do 

referido contrato, os encargos adicionais a suportar com a equipa técnica da GSET serão 

calculados com base no preço da proposta. 

3. Contudo, em virtude de o prestador de serviços GSET no seu pedido de prorrogação de prazo 

se predispôs a modificar a proposta, por forma a se considerar a seguinte distribuição de 

afectação de pessoal: 

 1ª quinzena de maio: afectação a 100% de todo o pessoal; 

 2ª quinzena de maio: afectação a cerca de 20% do fiscal residente, e do restante 

pessoal; 

 1ª quinzena de junho (ou seja, até ao dia 15): afectação a cerca de 20% do fiscal 

residente, e do restante pessoal; 

Daqui resulta que os montantes a suportar serão de 1.752,50€ em maio, e de 1.087,50€ em 

junho, num total de 2.839,50€, contra o montante original de 3.240€, o que se revela 

vantajoso em relação á proposta original. 

4. Desta forma, considero que os encargos adicionais poderão não ser calculados com base na 

proposta original, mas sim na proposta agora apresentada.” --------------------------------- 
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 Parecer do CDPP, de 09 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé. Concordo com a prorrogação de serviço nos termos descritos na 

informação já que tal, nos termos dos pontos 3 e 4, se revela vantajoso para o Dono da Obra. 

Contudo, e porque tal implica um cálculo de honorários diferente do previsto  contratualmente,  

considero de se obter o parecer da UAJ.” 

 Parecer do CUAJ de 16 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Concordo com a presente informação técnica. Considerando que há acordo entre ambas as 

partes, sendo que a redução de honorários é vantajosa para o Dono de obra (Município) e 

corresponde, efetivamente, às necessidades reais relativamente à obra em curso.”   

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 16 de junho de 2015: “ À Reunião da CM..”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo solicitado, nos termos 

dos pareceres técnico e jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

2 - REQUALIFICAÇÃO E DEFESA DO CORDÃO DUNAR DA FRENTE MARITIMA ENTRE A 

PRAIA DA VAGUEIRA E A PRAIA DO LABREGO – PROCº DIA – E04/2012 – AUTO DE 

VISTORIA - RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL ------------------------------------------------------------ 

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

 Auto de Vistoria para efeito de receção provisória parcial condicionada da empreitada, de 15 de 

maio de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 04 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cabe-me informar o seguinte: 

Junta-se em anexo o auto de vistoria para efeitos de Receção Provisória – Parcial, da empreitada 

referida supra, a fim de ser submetido a apreciação/deliberação superior.”-------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 05 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra proceder à receção provisória parcial da 

empreitada em questão face ao conteúdo do auto que se anexa.”. ------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 09 de junho de 2015: “ À Reunião da CM..”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria para efeito de receção 

provisória parcial da empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 - PLANO DE URBANIZAÇÃO PAREDES DA TORRE – (PUPT) – ELABORAÇÃO --------------- 

Presentes: 

 Fundamentação para a elaboração do Plano de Urbanização – Paredes da Torre --------------------- 

 Informação da DPP, datada de 09 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Tendo em vista o procedimento de elaboração do Plano de Urbanização Paredes da Torre, 

anexa-se a presente proposta com a definição da oportunidade e termos de referência do plano.  

A área de intervenção representa o alargamento da área de intervenção do Plano de Pormenor 

Paredes da Torre A, correspondente à Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 3A 

definida no PDM, cujo procedimento de elaboração de plano foi iniciado por deliberação de 

câmara de 20 de março de 2012. Esse alargamento passa agora a abranger também a área da 

UOPG 3B, motivado designadamente pela complementaridade e contiguidade das duas áreas e 

as prioridades estratégicas do município ao nível do tratamento do solo rural. 

A junção das áreas das UOPG passará a integrar um único plano, supra referido, Plano de 

Urbanização Paredes da Torre.  

Neste sentido a câmara municipal deverá determinar iniciar um novo procedimento para o Plano 

de Urbanização Paredes da Torre e declarar extinto o procedimento de abertura de elaboração 

do Plano de Pormenor Paredes da Torre A.” 

 Parecer do CDPP, de 09 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Concordo com a informação. À atenção de sr. Vice - Presidente”. ----------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º João Paulo Sousa, de 11 de junho de 2015: “ À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos senhores Vereadores,  drª Maria  do  

Céu  Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues: 

a) Declarar extinto o procedimento de abertura de elaboração do Plano de Pormenor Paredes da 

Torre A; 

b) Iniciar um novo procedimento para o PUPT (Plano de Urbanização Paredes da Torre) ; 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA A – 

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

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

 Informação da DPP, datada de 12 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Tendo terminado o período de discussão pública da Proposta de Alteração ao Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela A, que decorreu entre 11 de Maio a 11 de 

Junho de 2015, verificou-se que não foi registada qualquer participação. 

Assim, junto se remete a proposta final da Alteração ao Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A, para que nos termos do disposto no artigo 79.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, possa ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação. “ 

 Parecer do CDPP, datada de 15 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Concordo com a informação. À atenção do Sr. Vice Presidente.” ------------------------------------ 

 Despacho do senhor Vice - Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 15 de junho de 2015. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a “ alteração ao Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza – Parcela A”  à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. -------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

3 – JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – PROC.º 40/15 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

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

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

 Requerimento de João Simões Pandeirada – Cabeça de Casal da herança, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 05 de maio de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente 

ao artigo rústico n.º 1958 da freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 02 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

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

1- O terreno encontra-se, no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos (PDM) em Solo 

Rural, parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas e parcialmente na categoria de Espaços 

Florestais afetos à Produção.  

2- Em termos de servidões e restrições de utilidade pública o terreno está totalmente 

integrado em Reserva Ecológica Nacional (REN) e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional 

(RAN), pelo que as áreas se submetem aos regimes jurídicos das respetivas reservas.  
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3- Os Espaços Florestais afetos à Produção correspondem a zonas com aptidão florestal, 

ocupadas por povoamentos florestais e por áreas com ocupação agrícola a reconverter para uso 

florestal. Nestas zonas a edificabilidade se reveste-se de caráter excecional e encontra-se definida 

nos artigos 24.º e 25.º do regulamento do PDM. 

4- 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 21.º e 22.º do regulamento do PDM. 

5- Considerando o uso de solo, a unidade mínima de cultura e as restrições de utilidade 

pública em causa da RAN e REN não é possível fracionar o terreno. Tal facto não obsta que o 

terreno possa ter vários utilizadores e sejam desenvolvidas atividades compatíveis com os regimes 

de jurídicos da RAN, REN e dos usos de solo definidos em plano, pelo que se deixa à consideração 

superior a compropriedade requerida. “ 

 Parecer do CDPP, de 03 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé, digo do Sr. Vice-Presidente: Concordo c/ informação.”; -------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 11 de junho de 2015:“À Reunião de 

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

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

sito em Vagos (Prasos de Canabão), a confrontar a norte com Maria da Luz Silva Rocha, a sul com Manuel 

Maria Caetano Júnior, a nascente Caminho e a poente com Florestal, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Vagos e Santo António, sob o artigo n.º 1958. -------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

4 - JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – PROC.º 39/15 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

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

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

 Requerimento de João Simões Pandeirada – Cabeça de Casal da herança, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 05 de maio de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente 

ao artigo rústico n.º 5618 da freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 02 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

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

1- O terreno encontra-se, no âmbito do Plano de Urbanização de Vagos (PU), parcialmente 

em Zona de Vocação Turística e parcialmente em Zona Verde de Proteção de Vagos.  
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2- Em termos de servidões e restrições de utilidade pública o terreno está parcialmente 

integrado em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e parcialmente em Reserva Ecológica Nacional 

(REN), pelo que sem prejuízo dos usos de solo definidos carece sempre de parecer das respetivas 

reservas.  

3- Considerando o uso de solo, a unidade mínima de cultura e as restrições de utilidade 

pública em causa da RAN e REN não é possível fracionar o terreno. No entanto tal facto não 

impede que o mesmo possa ter vários utilizadores e possam ser desenvolvidas atividades 

compatíveis com os regimes de jurídicos da RAN, REN e dos usos de solo definidos em plano, pelo 

que se deixa à consideração superior a compropriedade requerida.” 

 Parecer do CDPP, de 03 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: ------------------------------- 

“Concordo c/ informação. À atenção da Sr.ª Vereadora Sara Caladé, digo do Sr. Vice-

Presidente:”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 11 de junho de 2015:“À Reunião de 

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

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

referente ao artigo rústico nº 5618. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

5 - JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – PROC.º 38/15 – VAGOS – CERTIDÃO DE 

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

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

 Requerimento de João Simões Pandeirada – Cabeça de Casal da herança, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 05 de maio de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente 

ao artigo rústico n.º 3081 da freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------- 

  Informação da DPP, de 02 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

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

1- O terreno encontra-se, no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos (PDM) em Solo 

Rural, parcialmente na categoria de Espaços Agrícolas e parcialmente na categoria de Espaços 

Florestais afetos à Produção.  

2- Em termos de servidões e restrições de utilidade pública o terreno está totalmente 

integrado em Reserva Ecológica Nacional (REN) e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional 

(RAN). 

3- Os Espaços Florestais afetos à Produção correspondem a zonas com aptidão florestal, 

ocupadas por povoamentos florestais e por áreas com ocupação agrícola a reconverter para uso 
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florestal. Nestas zonas a edificabilidade se reveste-se de caráter excecional e encontra-se definida 

nos artigos 24.º e 25.º do regulamento do PDM. 

4- 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 21.º e 22.º do regulamento do PDM, sem prejuízo do respetivo Regime Jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional e parecer da comissão regional da reserva agrícola.  

5- Considerando o uso de solo, a área do terreno e número de comproprietários 

pretendidos, bem como a unidade mínima de cultura e as restrições de utilidade pública RAN e 

REN em causa, não é possível o respetivo fracionamento. No entanto tal facto não obsta que no 

terreno possam ser desenvolvidas atividades compatíveis com os regimes de jurídicos da RAN e 

REN e dos usos de solo definidos em plano (mencionados nos pontos anteriores) e possa ter vários 

utilizadores, pelo que se deixa à consideração superior a “pertinência” da compropriedade 

requerida. “ 

 Parecer do CDPP, de 03 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: -------------------------------- 

“Concordo com a informação. À atenção da Sr.ª Vereadora Sara Caladé, digo do Sr. Vice-

Presidente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 11 de junho de 2015:“À Reunião de 

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

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

sito da freguesia de Vagos e Santo António, a confrontar a norte com Joaquim Caetano Gil, a sul com João 

José dos Santos Mourão, a nascente Caminho e a poente com caminho, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Vagos e Santo António, sob o artigo n.º 3081. -------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

6 – MANUEL ALMEIDA – PONTE DE VAGOS – PROC.º203/95 – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICIO MISTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de 16 de março de 2015, a solicitar alteração e ampliação de edifício misto;  

 Informação da DPP, de 25 de março de 2015, que a seguir se transcreve: 

“No seguimento do solicitado e de acordo com os elementos entregues pelo requerente, cumpre-

me informar o seguinte: 

1. A pretensão encontra-se, no âmbito do PDM de Vagos, totalmente em Solo Urbano, na 

categoria de Espaços Urbanizados de Nível III.  
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A pretensão em causa visa da legalização de obras de alteração e ampliação de um 

edifício com uso de habitação unifamiliar, comércio e serviços licenciado com o alvará 

de construção nº12/98.  

A edificação existente apresenta 3 pisos.  

2. Os Espaços Urbanizados caracterizam-se pelo elevado nível de infra-estruturação e 

concentração de edificações, destinando-se o solo predominantemente à construção. São 

áreas relativamente homogéneas onde se verifica uma concentração de edificações e 

podem ter ou não diversos espaços intersticiais, concentrando as funções habitacionais, 

comerciais e de serviços mais significativos. Relativamente às ocupações e utilizações 

nestas áreas e de acordo com o artigo nº 46º do regulamento do PDM estas têm como 

objectivo a preservação das características gerais da malha urbana, a manutenção das 

características de ocupação, a valorização dos espaços exteriores públicos e o 

reordenamento da circulação viária, sendo permitido a habitação, com garagens e 

anexos, comércio, serviços.  

Relativamente ao regime de edificabilidade, de acordo com o artigo 47º do regulamento 

do PDM nos Espaços Urbanizados Nível III o número máximo de pisos admitido é 2.  

O nº 3 do mesmo artigo, prevê que poderá constituir excepção ao número máximos de 

pisos, a edificação em espaços urbanos que se encontrem maioritariamente edificados, 

onde é respeitada a cércea, e a ocupação do lote na fachada urbana, tendo em vista a 

integração harmoniosa no tecido urbano construído.  

3. De acordo com visita ao local e a representação gráfica da rua entregue pelo requerente, 

verifica-se que: 

a) A edificação encosta aos limites do prédio, quer do lado Norte quer do lado Sul. 

O prédio confinante do lado Norte existe uma edificação com 2 pisos e aproveitamento 

de sótão. No prédio confinante do lado sul existe uma edificação com 2 pisos.  

b) A frente urbana onde se encontra a pretensão já se encontra maioritariamente 

edificada sendo que o número de pisos predominante na envolvente mais próxima é de 

2 pisos e aproveitamento de sótão, existindo poucas edificações mais antigas com 1 

piso, e o uso predominante é o de habitação e comércio. Do lado oposto da via, ou seja, 

em frente da pretensão a predominância continua a ser os 2 pisos, existindo algumas 

edificações apenas com um piso. O uso predominante é o de habitação. 

4. Atendendo aos factores acima indicados e tendo em atenção o definido no nº 3 do artigo 

47º do regulamento do PDM e salvo melhor opinião técnica, considero que a pretensão 
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mantém as características da envolvente, nomeadamente respeitando a ocupação do lote 

na fachada urbana e integra-se no tecido urbano construído.  

Assim poderá ter enquadramento no âmbito PDM de Vagos.” 

 Informação da DGU, de 05 de junho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 08 de junho de 2015, que a seguir se transcreve:  

“Concordo com a informação prestada. Remete-se a informação do Planeamento que conclui que 

a pretensão poderá ter enquadramento no âmbito do PDM de Vagos. Deverá notificar-se o 

requerente dos restantes pontos 3 a 5. À consideração superior.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng. Sara Caladé, de 11 de junho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “ À reunião de CM, face à informação do Planeamento. Notifique-se dos pontos 3 a 5 

da informação.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em atenção o disposto no nº 3, do artigo 47º do 

regulamento do PDM de Vagos, deferir a pretensão que mantém as características da envolvente, 

nomeadamente respeitando a ocupação do lote na fachada urbana e integrando-se no tecido urbano 

construído. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, ausentou-se da sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte não 

contou com a participação do senhor Vereador. ---------------------------------------------------------------------- 

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

7 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA - 

CASDSC – CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS E CENTRO DE CONVIVIO - PROC.º Nº 59/09 

- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da CASDSC, datado de 31 de março de 2015, a solicitar isenção do pagamento da 

taxa de licença de construção relativa a obras de edificação do Lar de Idosos e Centro de Convívio;  

 Informação da DGU, de 08 de abril de 2015; 

 Parecer do CUAJ, de 28 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: ” Face à deliberação da 

Assembleia Municipal de Vagos de 17 de abril de 2015 e à alínea e) do nº 1 do art.º 10º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos a requerente está isenta 

do pagamento de taxas.”  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de maio de 2015: “ À Reunião da C.M.”-  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas, no valor de 

18.797,25€ (dezoito mil setecentos e noventa e sete euros e vinte e cinco cêntimos). -------------------------- 
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Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

O senhor Vereador, eng. Mário Martins, regressou à sala de reuniões, pelo que os pontos seguintes contaram 

com a participação do senhor Vereador. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ – MURO DE VEDAÇÃO -  PROC.º 

Nº 94/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS  -------------------------------------------------------Presentes: 

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André, de 30 de dezembro de 2014, a requer 

a isenção de pagamento de taxas no processo de licenciamento de construção do muro localizado 

na respetiva sede; 

 Parecer do CUAJ, de 28 de maio de 2015, que a seguir se transcreve: ” Face à deliberação da 

Assembleia Municipal de Vagos de 17 de abril de 2015 e à alínea e) do nº 1 do art.º 10º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos a requerente está isenta 

do pagamento de taxas.”  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de junho de 2015: “ À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas, no valor de 

47,61€ (quarenta e sete euros e sessenta e um cêntimos ). ---------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

9 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS – PROC.º 32/15 – 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 ao artigo 

rústico n.º 2773 da freguesia de Vagos e Santo António; ------------------------------------------------ 

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

“De acordo com os elementos entregues no processo e dos enviados posteriormente, cumpre-me 

informar o seguinte: 

1- O terreno inscrito com o artigo matricial nº 2773, pertencente á freguesia da Vagos e 

Santo António de Vagos, encontra-se, no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos, totalmente 

em Solo Rural, parcialmente nas categorias de Espaços Florestais Afetos à Produção, e Espaços 

Agricolas. 
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Todo o terreno encontra-se abrangido pela restrição de utilidade pública da Reserva Ecológica 

Nacional como área máxima de infiltração / áreas estratégicas de protecção e recarga de 

aquíferos, e parcialmente abrangido pela restrição de utilidade pública da Reserva Agrícola 

Nacional. 

As ocupações e utilizações destes espaços ficam submetidos aos respectivos regimes jurídicos e 

os respectivos pareceres das entidades competentes. 

2- Os Espaços Florestais Afetos à Produção correspondem a zonas com aptidão florestal, 

ocupadas por povoamentos florestais e por áreas com ocupação agrícola a reconverter para uso 

florestal. A edificabilidade reveste-se de carácter excecional e rege-se pelas ocupações e 

utilizações definidas no artigo 24.º do regulamento do PDM.  

3- No que diz respeito á categoria de Espaço Agrícolas, são espaços que correspondem aos 

solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional, sendo áreas com características pedológicas e 

topográficas adequadas à actividade agrícola, quanto a sua ocupação e utilização, estes espaços 

têm a salvaguarda da capacidade produtiva máxima do solo e a manutenção do seu uso agrícola 

ou reconversão para um uso agrícola, assegurando todavia a sua qualidade ambiental e 

paisagística. Admite-se ainda, o uso florestal complementar preferencialmente com a plantação 

de espécies folhosas autóctones e outras, tradicionais na paisagem portuguesa. 

4- Face ao exposto, não se vê inconveniente na compropriedade requerida.” 

 Parecer do CDPP, de 27 de maio de 2015, que a seguir de transcreve: “Concordo c/ a informação.”   

 Despacho da senhora Vereadora Sara Caladé, de 02 de junho de 2015:“À Reunião de CM.” ------ 

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

sito da freguesia de Vagos e Santo António, a confrontar a norte com Glória de Jesus Dionísio, a sul com 

Manuel Vaz Pinho, a nascente Caminho e a poente com Vala Florestal, inscrito na matriz predial rústica da 

freguesia de Vagos e Santo António, sob o artigo n.º 2773; ---------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Planeamento e Projetos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação.  

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, ausentou-se da sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte não 

contou com a participação da senhora Vereadora. 

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

10 – MAIKOL ALMEIDA SIMÕES E OUTROS – PROC.º 238/79 – REVOGAÇÃO DO ATO DE 

LOTEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presentes: 

 Requerimento de Maikol Almeida Simões e outros, de 29 de maio de 2015, a solicitar a 

“revogação do ato de loteamento com o nº 238/79”;  
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 Parecer do CUAJ, de 1 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ”Face ao requerimento agora 

assinado por todos os herdeiros, bem como o parecer do signatário datado de 20/05/2015, não se 

vê inconveniente em deferir-se o ora solicitado.” ---------------------------------------------------------   

 Parecer da CDGU, de 01 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: “No seguimento do parecer 

jurídico supra e nos termos do art. 169º do C.P.A., deverá o pedido ser submetido a deliberação 

da Exma C.M., que aprovou a operação de loteamento em 13/07/79.” -------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 02 de junho de 2015:“À 

Reunião de CM.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 13 de julho de 1979 que aprovou 

a operação de loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

A senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, regressou à sala de reuniões, pelo que o ponto seguinte contou 

com a participação da senhora Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

11 –VR FIBERGLASS SOLUTIONS, LDA – PROC.º Nº 21/2015 – LOTE 88 – ZI VAGOS ---------- 

Presentes: 

 Requerimento de VR-Fiberglass Solutions, Lda, de 26 de março de 2015, apresentando projeto de 

licenciamento de uma unidade industrial no lote 88, da ZIV; 

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

“De acordo com o solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1 – A pretensão apresentada tem como finalidade a implementação de uma unidade industrial 

de produção e transformação de fibras de vidro, inserindo-se na parcela nº 88 do Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos.  

2 – De acordo com o definido no nº 1 do artigo 7º a parcela 88 está definida no plano para 

Unidades Industriais e outras atividades económicas consideradas complementares e 

compatíveis com as mesmas. 

3 – A proposta apresentada excede a altura máxima permitida no plano de pormenor, o 

requerente justificou esse excedente por razões técnicas e funcionais necessários ao processo 

de fabrico.  

A alínea d) do nº 1 do artigo 8º do regulamento do plano permite uma altura máxima superior 

à definida no plano quando devidamente justificada como resultantes da especificidade da 

empresa a instalar. 
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4 – A proposta apresentada desenvolve-se em 2 pisos, onde o piso 1 destina-se à produção e 

o segundo piso destina-se à área administrativa, cumprindo assim o estipulado no nº 9 do 

artigo 8º do regulamento do plano, que refere que as aéreas destinadas a escritórios, serviços 

administrativos, instalações sociais e outras atividades não fabris poderão desenvolver-se em 

dois pisos. 

5 – Verifica-se que a pretensão cumpre com as áreas e parâmetros definidos no Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos, nomeadamente área do lote, afastamentos mínimos às 

extremas. 

6 – Salvaguardando o referido no ponto 3, a pretensão tem enquadramento, no âmbito do 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos. “ 

 Parecer da CDPP, de 30 de março de 2015, que a seguir se transcreve:“ Concordo com a 

informação. À atenção da Sr.ª CDGU. ” 

 Parecer da CDGU de 10 de abril e de 15 junho de 2015; 

 Despacho da senhora Vereadora Sara Caladé, de 14 de abril de 2015:“À Reunião de CM.” -------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a altura proposta face ao disposto na alínea d) do 

nº 1 do art.8º do Regulamento do PPZIV e aos pareceres técnicos. ------------------------------------------------ 

Deve a Divisão de Gestão Urbanística, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ---- 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

Usou da palavra, o senhor Alírio Matos, residente na Vila  de  Vagos,  referindo-se  a  várias  situações  que  

considerou pertinentes, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Concorda com a dr.ª Maria do Céu Marques quando num jornal leu sobre a aquisição de uma 

máquina para fazer recolha resíduos sólidos urbanos, que é preferível criar postos de trabalho na 

Câmara e evitar gastos à Câmara; Viu três camiões a fazer este serviço um camião camarário e 

outros dois da empresa Suma; 

 Relembra o estado das estradas em Vagos, cheias de buracos; 

 Relembra que o senhor Presidente deve defender os munícipes no que toca ao pagamento de tantas 

taxas à Adra; Porque está a Câmara a pagar a terceiros quando tem funcionários que podiam fazer 

os mesmos trabalhos? 
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O senhor Vereador, eng.º Mário Martins deu conta: 

 Que percebe que o sr. Alírio gostaria de ver aqui todos os representantes autárquicos a falar da sua 

estrada mas tem de perceber que dentro do que está mal, e sabemos que são muitas, há algumas 

que não são reconhecida. Viu um cidadão a cortar um pneu e ficou preocupado com a imagem que 

aquele cidadão terá levado deste concelho; 

O senhor Presidente respondeu: 

 Sobre os resíduos explicou que não pode ter visto dois camiões da Suma. Mais esclareceu o modo 

de funcionamento dos serviços, realçando o facto de nesta altura ser impossível atuar de forma 

diferente;  

 Sobre a questão da  Adra e das estradas do concelho o senhor Alírio faz a análise que entender. Já 

aqui foi feito um reconhecimento público dos problemas mas ainda não estamos numa situação 

financeira, que embora seja melhor; não permite dar a resposta que todos desejávamos. ---------- 

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

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 onze horas e cinquenta minutos. 

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


