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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 14/2016, de 07 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia sete de julho de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e quatro minutos, no edifício da 

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

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

senhores Vereadores dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Paulo de Sousa 

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara 

Raquel Rodrigues Caladé e dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz. Secretariou a reunião a 

senhora assistente técnica, Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. ------------------------------------ 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para informar que a próxima Reunião Ordinária Pública da Câmara 

Municipal, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 21 de julho, com início às 09H30M), a realizar 

na sede da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. --------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para perguntar qual o ponto de situação 

do Plano de Urbanização de Paredes da Torre? ------------------------------------------------------------ 

 O senhor Presidente da Câmara informou que relativamente aos Planos de Urbanização e Planos 

de Pormenor andamos neste momento com uma questão com a CCDR, para todos os planos e 

inclusive para o Plano de Urbanização do PES, na sequência da alteração ao regime jurídico. ---- 
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De acordo com o novo RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, estes 

planos de Pormenor e de Urbanização têm que ter um efeito registral, ou seja, o Município ao 

avançar com estes planos tem de registar primeiro todos os terrenos. ---------------------------------- 

A propósito destes Planos enviámos, há cerca de um mês para a CCDR, uma carta a pedir 

explicações para este assunto e que fosse dado andamento a isto para a própria Secretaria de 

Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a leitura da CCDR, que também é a nossa o RJIGT causará não só no Município 

de Vagos mas em todo o país efeitos assustadores, porque quase que torna impossível a elaboração 

dos Planos de Pormenor e dos Planos de Urbanização. --------------------------------------------------- 

Respondendo diretamente à questão, estamos a trabalhar nessa matéria mas esbarramos com o 

novo regime jurídico e temos que esclarecer essas dúvidas, nós e os restantes municípios do país. 

 A senhora Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, também prestou alguns 

esclarecimentos acerca desta matéria. ----------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO E HORÁRIO DE 

TRABALHO (RIFAHT) – 2.ª ALTERAÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de alteração ao RIFAHT, apresentada pela senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, em 30 

de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

“Considerando: 

1. Os constrangimentos para os trabalhadores, respeitantes às plataformas fixas do horário 

flexível; 

2. Os constrangimentos para o serviço, associados aos dias de descanso compensatório, 

quando gozados imediatamente antes ou após os dias de férias. 
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Procede-se à segunda alteração do Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e 

Horário de Trabalho, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2016. 

Os artigos 10º e 16º passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 10.º 

Horário flexível  

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – A adoção de horário flexível está sujeita às seguintes regras: 

a) (…) 

b) Cumprimento de duas plataformas fixas:  

Período da manhã – das 10H00 às 12H30;  

Período da tarde – das 14H30 às 16H00. 

Para os trabalhadores integrados em serviços com horário contínuo, que têm o intervalo 

de descanso com início às 12H00, as plataformas fixas são as seguintes: 

Período da manhã – das 10H00 às 12H00;  

Período da tarde – das 14H00 às 16H00. 

c)  (…) 

d) (…) 

e) (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 – (…)  

7 – (…) 

Artigo 16.º  

Trabalho suplementar 

1 – (…)  

2 – (…) 

3 – (…) 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 – (…) 

7 – O descanso compensatório referido no número anterior obedece às seguintes regras: 

a) Deve ser antecipadamente autorizado pelo superior hierárquico; 

b) Pode ser gozado em horas, no prazo de 3 meses a contar da realização do trabalho 

suplementar, podendo, excecionalmente, ir até aos 6 meses; 

c) Os dias de descanso compensatório não deverão ser gozados imediatamente antes ou 

depois dos dias de férias. 

8 – (…) 

9 – (…)”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao RIFAHT. ------------ 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 06 de julho de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 57.112,29 € (cinquenta e sete mil, cento e doze euros e vinte e nove cêntimos). ------------------ 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 13 

a 30 de junho, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 25 de maio a 30 de junho, ambos 

de 2016, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

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

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

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

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

4.1. ORÇAMENTO 2016 – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ALTERAÇÕES ------------------------------------------------------ 

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

aprovou as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª alterações ao orçamento da despesa que apresentam tanto nos reforços como nas 

anulações, os montantes de 208.900,00 € (duzentos e oito mil e novecentos euros), 170.430,00 € (cento e 

setenta mil e quatrocentos e trinta euros), 827.400,00 € (oitocentos e vinte e sete mil e quatrocentos euros), 

e 117.500,00 € (cento e dezassete mil e quinhentos euros), respetivamente. ------------------------------------- 

O que antecede inclui as alterações n.ºs 1, 2, 3 e 4 do PAM (Plano de Atividades Municipais). -------------- 

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

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

4.2. PPI (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS) 2016 – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª ALTERAÇÕES ----- 

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

aprovou as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano.  

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

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

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

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

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

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, NA MODALIDADE DE 

AVENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 2016, deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, e 1 (um) voto de 

abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, dar parecer prévio favorável 

para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Prestação de Serviços de Arquitetura, na 

modalidade de avença”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi distribuída informação adicional no início da reunião, nomeadamente informação da DPP, de 07 de 

março e Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 26 de abril, ambos de 2016. -------------------------- 

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

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

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

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

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.1 CAFÉ VICIUS – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------- 

O presente assunto foi retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------- 
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Deve a UAJ, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. -----------------------------------  

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

7 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

7.2 CAFÉ OLIVEIRA – CALVÃO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO ----------------------- 

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

 Requerimento de Armando de Oliveira, de 06 de junho de 2016, solicitando que o horário 

de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «CAFÉ OLIVEIRA», sito em 

Calvão - Vagos, seja alargado como segue: ------------------------------------------------------ 

o Sexta -feira, sábado e domingo, feriado e véspera de feriado das 02H00M às 

04H00M; -----------------------------------------------------------------------------------  

 Informação da UAJ, de 21 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“Considerando que:  

1. Em 03/06/2016, o requerente, Armando de Oliveira, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Café Oliveira”, sito em Calvão, solicitou à 

Câmara Municipal o alargamento de horário de funcionamento para todas as 

6.ªs feiras, sábados, feriados e vésperas de feriado do ano 2016, até às 04h00 

do dia seguinte; 

2. O estabelecimento supramencionado possui o alvará de licença de utilização e 

funcionamento n.º 2/99, destinado a café e snack-bar; 

3. O parecer da GNR é favorável “desde que não implique conflito com os 

moradores, nomeadamente relativos à tranquilidade e paz pública e eventual 

excesso de ruido no interior do estabelecimento, bem como no exterior quando 

da saída dos seus clientes”; 

4. O parecer da Junta de Freguesia de Calvão é favorável; 

5. Não existem registos de reclamações sobre o referido estabelecimento. 

Perante o exposto, não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, no entanto 

deverá a Câmara Municipal condicionar o alargamento de horário de funcionamento 

aos pressupostos do parecer à GNR.”; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2016: “À Reunião 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 1 (um) voto de abstenção da senhora Vereadora dr.ª Ana 

Maria da Silva Vasconcelos e Cruz, deferir o requerido.------------------------------------------------------------ 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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8 – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

8.1 – CONFRARIA DOS SABORES DA ABOBORA – REALIZAÇÃO DE CONVÍVIO – 

SOZA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento da Confraria dos Sabores da Abóbora, solicitando a isenção de taxas de 

ocupação do espaço público para a realização de um convívio organizado pela confraria 

no dia 18 de junho de 2016, na Rua João dos Santos Vitor em cerca de 50m2, junto à sede 

da Confraria, na freguesia de Soza; --------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 17 de junho de 2016, sobre o valor das taxas, = 302,49 € (trezentos 

e dois euros e quarenta e nove cêntimos); -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de junho de 2016, que a seguir 

se transcreve: “Deferido. À reunião da CM para ratificar”. ---------------------------------- 

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

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

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

8 – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

8.2 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – FESTAS 

EM HONRA DE S. JOÃO BATISTA E IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – 

ERVEDAL E SANCHEQUIAS ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial de Santo André de Vagos, solicitando a 

isenção das taxas das licenças para os festejos em honra de São João Batista e Imaculado 

Coração de Maria, nos lugares de Ervedal e Sanchequias; ------------------------------------ 

 Informação da UAJ, de 21 de junho de 2016, sobre o valor das taxas, = 45,28 € (quarenta 

e cinco euros e vinte e oito cêntimos); ------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de junho de 2016, que a seguir 

se transcreve: “Deferido conforme informação técnica. À reunião da CM para ratificar”.  

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

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

9 – SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA – LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE 

SINALÉTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação dos Serviços Urbanos, de 29 de junho de 2016; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de junho de 2016: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o levantamento das necessidades de sinalética 

apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem os Serviços Urbanos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------- 

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

10 – ESTRADÃO DE CALVÃO – PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO (VERTICAL E 

HORIZONTAL) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

  Proposta dos Serviços Urbanos, de 29 de junho de 2016; ----------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 30 de junho de 2016: “ À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a proposta de sinalização vertical e horizontal 

apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem os Serviços Urbanos, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------- 

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

11 – MARCHAS POPULARES 2016 ------------------------------------------------------------------------------- 

Presente despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 22 de junho de 2016, que a seguir se 

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

 “ Considerando que o Plano de Atividades para o corrente ano prevê uma verba de 20.000,00 euros, na 

rubrica 2.5.1, destinada às Marchas Populares; 

Considerando que, à semelhança do ano anterior, a organização das marchas populares, é da 

responsabilidade das juntas de freguesia do concelho de Vagos; 
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Considerando a necessidade e oportunidade na transferência das verbas para as freguesias, a fim de 

fazerem face às despesas inerentes a este evento; 

Considerando a anuência dada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Determino que a Divisão Financeira proceda à transferência igual da verba de 2.500,00 euros, para as 8 

freguesias do concelho de Vagos.  

Mais determino que o presente despacho seja dado a conhecer à Câmara Municipal.”. ---------------------- 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DA DEFESA ADERENTE DA PRAIA DA VAGUEIRA – PROCº E05/2014 – 

RELATÓRIO FINAL – LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ---------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para efeitos de liberação de caução de 13 de junho de 2016; ----------------------- 

 Informação da DPP, de 15 de junho de 2016; ------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 20 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Pode o Dono de Obra autorizar a liberação de 30% do valor da caução prestada no âmbito do 

presente contrato face ao conteúdo do auto que se anexa.”; -------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2016:“À Reunião da CM.”.  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da caução, nos termos das 

informações técnicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

2.1 REQUALIFICAÇÃO DA EM 590 – RUA DR. JOÃO MENDES CORREIA DA ROCHA 

– PROC.º E01/2016 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Informação do CDPP, de 13 de junho de 2016, dando conta da necessidade de ser designada 

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

para tal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º José Silvestre 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de junho de 2016:“Aprovado. À 

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

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

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

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

2 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

2.2 BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE CALVÃO – PROC.º 

E03/2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Informação do CDPP, de 21 de junho de 2016, dando conta da necessidade de ser designada 

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

para tal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º José Silvestre 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2016:“À Reunião da 

CM para aprovação da presente proposta”. -------------------------------------------------------- 

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

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

2 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA ------- 

2.3 REQUALIFICAÇÃO DE PONTÕES EM FONTE DE ANGEÃO – PROC. º E04/2016 --- 

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

 Informação do CDPP, de 22 de junho de 2016, dando conta da necessidade de ser designada 

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

para tal o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  

EM OBRA 

 

Eng.º José Silvestre 

Arcanjo Martins 

 

Eng.ª Gabriela Cabano 

 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 22 de junho de 2016:“À Reunião da 

CM para aprovação da presente proposta”. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

3 – CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MALHADAS – PROC. º E02/2013 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 4 – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 

ALTERAÇÃO 01 – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 24 de junho de 2016, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 24 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“De aprovar a presente alteração do “Plano de Sinalização Temporária” nos termos propostos 

pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá ser dado conhecimento aos 

interessados (Fiscalização, CSO e Entidade Executante) ”; ----------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de junho de 2016: “Aprovado conforme 

informação e nas condições da CSO. Dê-se conhecimento aos interessados. À Reunião da CM para 

ratificar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE CALVÃO – PROC. º E03/2016 – 

APROVAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 – DESENVOLVIMENTO / 

ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 

RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 30 de junho de 2016, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 30 de junho de 2016, que a seguir se transcreve: ---------------------------------- 

“De aprovar parcialmente o desenvolvimento do PSS, face aos elementos apresentados 

(“desenvolvimento/especificação do plano de segurança e saúde” e “Plano de Sinalização 

Temporária”), e nos termos impostos pela Coordenação de Segurança em Obra. Da decisão deverá 

ser dado conhecimento aos interessados (Entidade Executante, Fiscalização e Coordenação de 

Segurança em Obra) ”; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de julho de 2016: “Aprovado 

parcialmente o desenvolvimento do PSS, conforme e nas condições da validação técnica do mesmo 

pela CSO. À Reunião da CM para ratificar”. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – ANTONIO MANUEL JESUS CUNHA ALMEIDA – PROC.º 12/16 – RUA ALTA TENSÃO – 

GAFANHA DA VAGUEIRA – LEGALIZAÇÃO DE MORADIA E ANEXOS --------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Requerimento de António Manuel Jesus Cunha Almeida de 29 de janeiro de 2016, requerendo a 

legalização de moradia e anexos; ---------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 08 de junho de 2016, concluindo que: ----------------------------------------- 

a) Trata-se de um pedido de legalização e com o uso de Habitação; 

b) O processo encontra-se devidamente instruído e tem acolhimento quer no PDM quer no 

RMUE, nos termos da presente informação. 

e propondo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Que o processo seja remetido à reunião de câmara nos termos do n. 1 do artigo 36º do 

RMUE, caso seja dispensada superiormente a realização de vistoria; 

b) Tendo em conta que não existe necessidade de realização de obras de correção que a 

Câmara Municipal decida simultaneamente sobre a legalização e a utilização do edifício, 

nos termos do n. 4 do artigo 36º do RMUE. 

 Parecer da CDGU, favorável e de concordância com a informação supra, de 08 de junho de 2016;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de junho de 2016: “À Reunião da 

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

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

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

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

o O parecer jurídico n.º 8/SJ/2016, emitido pela UAJ em 03 de fevereiro de 2016; 

o A informação técnica de 08 junho de 2016; 

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

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel;  

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

do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do n.º 4, do 

artigo 36.º do RMUE. Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar cumprimento ao 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, LDA – PROC.º50/16 – ZIV – JUSTIFICAÇÃO DE 

ALTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O presente assunto foi retirado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 catorze 

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

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


