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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 15/2015 de 16 de julho 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

No dia dezasseis de julho de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e seis 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 Vereador, eng.º João Domingues, fez saber: -------------------------------------------------------------- 

 Que recebe vários convites de obras da Polis, mas não recebeu nenhum referente às Folssas; 

O senhor Presidente respondeu: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Que a inauguração está prevista para o dia 01 de agosto; 

A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu, colocou três questões, a saber: ---------------------------------------- 

 Não estava previsto voltar a este tema e não desejava fazê-lo mas de facto a situação persiste e 

entende que não deve abandonar o assunto. Não foi de facto a infeliz intervenção do senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, na última assembleia, que a motivou, porque essa vale o que 

vale e tem do seu ponto de vista duas leituras a dois níveis sendo que quanto às ofensas pessoais 

ainda não sabe o que vai fazer, quanto ao restante é só para vincar que ainda hoje não tiraria uma 

única virgula a esse comunicado do CDS;  
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 Que medidas vão ser tomadas quanto à reposição da legalidade na Junta de Freguesia de Vagos e 

Santo António? 

 Que se passa com o caminho no Cais das Folssas Novas? 

 O senhor Presidente respondeu: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quanto à questão da reposição da legalidade na Junta de Freguesia de Vagos e Santo António não 

lhe é permitido fazer muita coisa, apenas dá o apoio que é possível; o Presidente da Câmara não é 

parte para a reposição daquilo que a senhora Vereadora chama de legalidade; 

 Lamenta que a senhora Vereadora dr.ª Céu Marques não retire nada ao comunicado do CDS já 

que factualmente possui algumas mentiras. A acusação que faz sobre “fraude eleitoral” por parte 

do PSD é lamentável pois o senhor Fernando Julião não estava impedido de se candidatar mesmo 

sendo arguido já que a lei o permite. Além de tudo isto a Junta de Freguesia ainda não recebeu 

nenhuma comunicação oficial; 

 Quanto ao caminho das Folssas Novas não foi o motivo pelo qual o senhor Fernando Julião perdeu 

o mandato. Não existe nenhuma investigação em curso, que seja do conhecimento da Câmara 

apenas existiu uma conversa informal com a IGAMAOT e um técnico camarário sobre este 

assunto. 

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu, acrescentou: ------------------------------------------------------------- 

 Que relativamente à Junta de Freguesia, a sentença já transitou em julgado; o senhor Fernando 

Julião deixou de ser Presidente desde o dia 11. 

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

 Que mais uma vez se prova que a justiça é lenta, e que o senhor Presidente da Junta já não vai à 

mesma há algum tempo; 

 Sobre o caminho era importante este executivo apurar os factos e saber o que se está a passar; 

 Sobre a segurança das obras no passeio na Praia da Vagueira, que deixam muito a desejar; 

 Da obra de saneamento na Ponte de Vagos o porquê de não estar a funcionar. 

O senhor Presidente respondeu: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Sobre a Junta concorda que os mais prejudicados são os munícipes; a Junta continua a trabalhar e 

comunica-se várias vezes com a Câmara através de e-mail; 
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 As anomalias na obra da Praia da Vagueira foram resolvidas de imediato e outras vão ser 

solucionadas; 

 Sobre o saneamento na Ponte de Vagos, a Câmara tem a ADRA para fazer a receção provisória 

(pavimentos) e a Câmara não aceita os pavimentos como eles estão. A solução encontrada é a 

ADRA fazer receção provisória com aquela anotação.  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 15 de julho de 2015, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 401.870,37€ (quatrocentos e um mil, oitocentos e setenta euros e trinta e sete 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) e da Divisão de 

Gestão Urbanística (DGU), no período de 26 de junho a 09 de julho, ambos do ano 2015, cuja relação 

discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficam a fazer parte integrante da 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – SUBPROGRAMA 2 – XI MILHA URBANA NOTURNA – 

PRAIA DA VAGUEIRA/CA VAGOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Informação do Serviço de Desporto, da DEDJ, de 10 de julho de 2015, a qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente ata; 

 Informação de compromisso nº 4224 no valor de 5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros); 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 10 de julho de 2015: “ À reunião da C.M.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 5.500,00€ (cinco mil e 

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

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

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

7 – MÁRIO BATISTA TARENTA – CALVÃO – LIMPEZA DE TERRENO ---------------------------- 

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

 Requerimento de Mário Batista Tarenta, em representação das heranças ilíquidas e indivisas 

abertas por óbito de Deolinda Batista e Manuel Evangelista Domingues Tarenta, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 18 de maio de 2015, a solicitar limpeza de terreno;  

 Parecer do Chefe da UAJ, de 19 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: “ O requerente vem 

afirmar que o seu falecido pai autorizou os serviços do Município de Vagos a depositar terras 

limpas sobrantes da abertura de caminhos e outros no terreno agora em apreço. Mais afirma o 

requerente que o que foi depositado foram ferros retorcidos, cimento e toda a espécie de aterro. 

Segundo informação prestada pelo Sr. CDGI os “ resíduos” que foram colocados no local foram 
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os solicitados pelo pai do requerente. Por outro lado, o signatário deslocou-se ao local e não 

visualizou qualquer tipo de ferros ou cimento, mas tão só ervas e mato. Assim e face ao atrás 

exposto, sou de parecer, que se indefira o ora solicitado.” ---------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente, dr. Silvério Regalado, de 08 de julho de 2014, que a seguir se 

transcreve:” À Reunião da C.M.” --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir e solicitar informação adicional. ---------------- 

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

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

8 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA RENDA DE CASA – IDALINA MADEIRA 

FERREIRA DA SILVA – CALVÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação de Idalina Madeira Ferreira da Silva, de 12 de maio de 2015, a solicitar apoio para 

o pagamento de renda de casa; 

 Informação do Serviço de Ação Social (SAS), de 08 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: 

“De acordo com o disposto no Ponto 1.1, do Artigo 3.º (apoio para arrendamento de 

habitação) e alíneas a) e b), do n.º1 do Artigo 4.º (residência há mais de um ano no concelho 

e rendimento per capita inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional) do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos (RMAAESD), no que se 

refere ao assunto em epígrafe e a fim de dar cumprimento ao exigido no Artigo 5º e 6º do 

mesmo Regulamento, anexo os documentos obrigatórios e a Informação Social respeitante ao 

agregado da requerente. 

Face ao exposto na Informação Social, em anexo, e apresentando o agregado familiar um 

rendimento mensal per capita de 96,00€ - valor apurado tendo em conta apenas o rendimento 

disponível, à data do requerimento e da avaliação social, e que se refere à Bolsa de Formação 

recebida, rendimento esse muito inferior a 40% do Salário Mínimo Nacional (202,00€), 

entendo que se justifica o apoio temporário ao agregado familiar em causa. 

Atendendo á situação atual da família, verificamos que os rendimentos apresentados não são 

suficientes para fazer face ao pagamento das despesas do agregado, nomeadamente, a renda 

de casa que implica um gasto mensal de 250 Euros. 

Proposta de Apoio: 

Confirmada a carência económica do agregado, propõe-se a atribuição de um subsídio mensal 

de 100.00 euros, durante um período de doze (12) meses, o que perfaz um apoio de 1.200.00 

euros no total. 

Este apoio mensal poderá ser pago à requerente, mediante a apresentação do recibo de 

pagamento da renda, do mês anterior a que diz respeito o apoio.  
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Atendendo ao exposto na Informação Social anexa, e dado que a requerente está integrada em 

Formação Profissional, cujo término está previsto para o final do mês de outubro de 2015, 

não se propõe que esta preste serviço voluntário para a Câmara Municipal.” 

  Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de julho de 2014: “À reunião de 

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

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

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

no total. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 - HABITAÇÃO SOCIAL – ATUALIZAÇÃO DE RENDA – MARIA JOSÉ JESUS DIAS ---------- 

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

 Informação do SAS, de 08 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: 

“A Lei 81/2014, de 19 de dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de março de 2015 estabelece 

o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e regula a atribuição de habitações 

neste regime. 

Os Artigos 20.º, 21.º, 22.º e 23.º estabelecem, respetivamente, o vencimento e pagamento da 

renda, o valor da renda, a renda máxima e mínima e a atualização e revisão das rendas. 

A inquilina residente no rés-do-chão direito, do Bloco D, do Bairro da Corredoura, informou, 

no dia 3 de junho, a Câmara Municipal da alteração do seu agregado familiar e dos seus 

rendimentos. 

Face às alterações ocorridas, saída do seu companheiro do agregado familiar e da habitação 

social, e consequente diminuição dos rendimentos mensais do agregado, e de acordo com as 

orientações do novo quadro legal, foi necessário calcular o valor da nova renda que poderá 

ser aplicada a partir do dia 1 de agosto. 

Proposta: 

Pelo exposto acima e de acordo com os cálculos feitos para fixação da nova renda, expostos 

na grelha em anexo, proponho que a inquilina passe a pagar a renda mensal no valor de 

103,85 euros, a partir do dia 1 de agosto de 2015.” 

 Despacho da senhora Vereadora, Dulcínia Sereno, de 09 de julho de 2015: “À reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização da renda do bairro social da 

Corredoura, de acordo com a informação técnica supra. ------------------------------------------------------------ 

Deve o Serviço Ação Social, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. --------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – VALIDAÇÃO DE “PLANO DE SINALIZAÇÃO, FASEADO TROÇO: RUA PADRE 

JOAQUIM MARIA DA ROCHA – EMPREITADA: “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA 

VILA” – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Plano de Sinalização Temporária; ---------------------------------------------------------------------------  

 Informação da DPP, de 30 de junho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

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

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: De aprovar o presente Plano de Sinalização”. ----------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 01 de julho de 2015: “Aprovado o Plano 

de Sinalização proposto. À Reunião da CM para ratificar.” -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SANTO ANTÓNIO – PROC.º 09/15 – CORGO DO SEIXO 

DE BAIXO – SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - ISENÇÃO DE TAXAS ---------------------------------- 

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

 Requerimento do Centro Social Paroquial de Santo António, com o registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de junho de 2015, a solicitar a isenção de pagamento de taxas; ---------- 

 Parecer do CUAJ, de 30 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

              “ O  requerente é uma I.P.S.S. Assim nos termos da alínea e) do nº 1 do artº10º do Regulamento        

e Tabela de taxas e outras receitas do Município de Vagos o mesmo está isento do pagamento de 

taxa. Deverá, assim, ser calculado o valor da taxa devida sobre a qual irá incidira isenção.” ---- 

 Informação da DGU, de 30 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 
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 “Tratando-se de taxas de um processo de destaque: 

                        14.6 -  de destaque de uma única parcela ………………….33,37€ “ 

 Parecer da CDGU, de 30 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

“ Sr.ª Vereadora Eng.ª Sara Remete-se o parecer jurídico prestado quanto ao pedido de isenção 

da taxa e a folha anexa com cálculo da mesma. À consideração superior.” 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento da referida taxa. -------------------- 

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

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

2 – MARIA TERESA SILVA CECILIO RAMOS - PROC.º 77/84 – QUINTÃ - SANTO ANTÓNIO 

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

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

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

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

Municipal em 29 de maio de 2015, a declarar que esta atividade não terá impacto no equilíbrio 

urbano e ambiental; --------------------------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DGU, de 26 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“No seguimento do parecer da signatária de 20/04/2015 e do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de 

agosto ( SIR ), informa-se: 

1. As atividades que se pretendem instalar com os CAE n.º 10393 (Preparação de doces, compotas, 

geleias e marmelada), 10712 (Fabrico de bolos, confeitaria e confeitos) e 11013 (Produção de 

licores, xaropes e aguardentes não vínicas) encontram-se inseridas na parte 2 –A do anexo I do 

SIR, com os limites respetivos de 5000 kg e 1500 l, ou seja, abrangidos pelo n.º 6 e 7 do artigo 18º 

do SIR. 

2. Foi apresentada declaração de compatibilidade para a instalação de estabelecimento industrial 

em prédio urbano destinado a habitação, pela requerente. 

3. A requerente apresenta memória descritiva / declaração, aonde atesta cumprimento das 

condições de compatibilidade com o “equilíbrio urbano e ambiental”,, conforme previsto na 

PROPOSTA DE RMUE (n.º 2 do artigo 33º), aprovado em Reunião de Camara Municipal, tendo 

sido deliberado remeter a mesma para a Assembleia Municipal (Reunião de CMV 18/06/2015). 

4. O procedimento administrativo em causa tratar-se-á, nos termos do n.º 2 do artigo 33º do SIR, 

de uma mera comunicação prévia, sujeita aos elementos instrutórios constantes do artigo 12º (E- 
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Anexos) da Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro, nomeadamente, alvará de autorização de 

utilização do imóvel que admita os usos em causa. 

5. Assim, após serem autorizadas as atividades em causa, adicionalmente ao título de autorização 

de utilização em causa, deverá a requerente submeter a mera comunicação prévia.” 

 Parecer da CDGU, de 26 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: ------------------------------- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 

Concordo com a informação prestada. Face aos documentos exibidos, se forem autorizadas as 

atividades em causa, deverá proceder-se de acordo com a informação, nomeadamente com os 

pontos 4 e 5. À consideração superior.”; ------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de julho de 2015:“À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação desta industria num uso que é 

habitação. 

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

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

3 – JENNY KARINA DOMINGUES OLIVEIRA – PROC.º 40/07 – CARVALHAIS – PONTE DE 

VAGOS – SIR (SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL) - INSTALAÇÃO DE UNIDADE 

INDUSTRIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Jenny Karina Domingues Oliveira, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 22 de maio de 2015, a solicitar emissão de licença para instalação de unidade 

industrial nos termos do Art.º 18º do Decreto Lei nº 169/2012; 

  Informação da DGU, de 29 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“No seguimento do assunto supracitado e nos termos do “Sistema de Indústria Responsável - SIR” 

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

1. Os números dos CAE a instalar, 10392 (Preparação de frutos secos e secados, incluindo os 

silvestres), 10393 (Preparação de doces, compotas, geleias e marmelada) e 11013 (Produção de 

licores, xaropes e aguardentes não vínicas), encontram-se inseridos na parte 2–A do anexo I do 

SIR, com os limites respetivos de 5000 kg e 1500 l, ou seja, abrangidos pelo n.º 6 e 7 do artigo 18º 

do SIR. 

2. Foi apresentada declaração de compatibilidade para a instalação de estabelecimento industrial 

em prédio urbano destinado a habitação, conforme previsto na PROPOSTA DE RMUE (n.º 2 do 

artigo 33º), aprovada em Reunião de Camara Municipal de 07/05/2015 (Ata n.º10/2015, Parte C-

1). Mais, a Câmara Municipal deliberou remeter para a Assembleia Municipal, o RMUE em causa 

(Reunião de CMV 18/06/2015). 

3. Assim, a referida declaração encontra-se de acordo com os termos da deliberação da reunião 

da Câmara Municipal de 07/05/2015 (Ata n.º 10/2015, Parte C-1). 
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4. O procedimento administrativo em causa tratar-se-á, nos termos do n.º 2 do artigo 33º do SIR, 

de uma mera comunicação prévia, sujeita aos elementos instrutórios constantes do artigo 12º ( E- 

Anexos) da Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro, nomeadamente, alvará de autorização de 

utilização do imóvel que admita os usos em causa. 

5. Assim, após serem autorizadas as atividades em causa, adicionalmente ao título de autorização 

de utilização em causa, deverá a requerente submeter a mera comunicação prévia.” 

 Parecer da CDGU, de 29 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: ------------------------------- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 

Concordo com a informação prestada. Se forem autorizadas as atividades em causa, deverá 

proceder-se conforme informação referida, nomeadamente pontos 4 e 5. À consideração 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de julho de 2015:“À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios nos termos do art.º 33 do 

Regulamento Municipal e autorizar a instalação desta industria num uso que é habitação. ------------------- 

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

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

4 – CONFRARIA DOS SABORES DA ABOBORA – PROC.º 137/07 – SOZA – SIR (SISTEMA DE 

INDÚSTRIA RESPONSÁVEL) - INSTALAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL ------------------------ 

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

 Requerimento de Confraria dos Sabores da Abóbora, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 29 de maio de 2015, a requerer autorização para instalação da atividade industrial 

com CAE 11013 e 10393 na cozinha da creche no edifício do Centro Social de Soza; ------------- 

 Informação da DGU, de 26 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“No seguimento do assunto referido em epígrafe e nos termos do Decreto-lei n.º 169/2012, de 1 

de agosto (Sistema de Industria Responsável - SIR), informa-se: 

1. A requerente requer autorização para a instalação da atividade industrial com CAE 11013 e 

10393 nas instalações (cozinha) do edifício destinado ao “Centro Social da freguesia de Soza”. 

2. Os códigos das atividades económicas (CAE) supracitadas N.º 11013 – “Produção de licores, 

xaropes e aguardentes não vínicas”, CAE N.º 10393 – “Preparação de doces, compotas, geleias 

e marmelada”, encontram-se previstos no quadro B da Parte 2 do Anexo I do Decreto-lei n.º 

169/2012, de 1 de agosto (Sistema de Industrial Responsável). Ou seja, as atividades em causa 

podem ser autorizadas em “edifício cujo alvará de utilização admita comércio ou serviços, 

quando não exista impacto relevante no equilíbrio urbano e ambiental” (n.º 6 do artigo 18º do 

SIR). 

3. A requerente apresenta memória descritiva / declaração, aonde atesta cumprimento das 

condições de compatibilidade com o “equilíbrio urbano e ambiental”,, conforme previsto na 
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PROPOSTA DE RMUE (n.º 2 do artigo 33º), aprovado em Reunião de Camara Municipal, tendo 

sido deliberado remeter a mesma para a Assembleia Municipal (Reunião de CMV 18/06/2015). 

4. O procedimento administrativo em causa tratar-se-á, nos termos do n.º 2 do artigo 33º do SIR, 

de uma mera comunicação prévia, sujeita aos elementos instrutórios constantes do artigo 12º ( E- 

Anexos) da Portaria n.º 302/2013, de 16 de outubro, nomeadamente, alvará de autorização de 

utilização do imóvel que admita os usos em causa. 

5. Assim, após serem autorizadas as atividades em causa, adicionalmente ao título de autorização 

de utilização em causa, deverá a requerente submeter a mera comunicação prévia.” 

 Parecer da CDGU, de 26 de junho de 2015, que a seguir de transcreve: ------------------------------- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 

Concordo com a informação prestada. Face aos documentos exibidos, sendo autorizadas as 

atividades em causa, deverá proceder-se nos termos dos pontos 4 e 5 da informação. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 02 de julho de 2015:“À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios nos termos do art.º 33 do 

Regulamento Municipal e autorizar a instalação desta indústria no âmbito de serviços. ----------------------- 

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

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

5 – FERNANDO OLIVEIRA LOPES - PROC.º 10/12 – FONTE DE ANGEÃO – EXTENSÃO DE 

PRAZO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO Nº 29/13 ---------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Fernando Oliveira Lopes, de 23 de junho de 2015, a requerer a extensão do prazo 

do alvará de obras de construção 29/2013; ----------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CUAJ, de 03 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Exma Sr.ª C.D.G.U. O alvará de licença em apreço era válido até 18/6/2015. O pedido de 

extensão de prazo deu entrada no Município no dia 23/6/2015. Conclui-se assim, que o mesmo é 

extemporâneo, violando o nº1 do art.º 1º do DL nº120/2013, de 21 de agosto. Consequentemente 

nos termos da alínea d) nº 3 do art.º 71ºdo RJUE a licença terá caducado. Assim, e por força do 

nº 5do citado artigo deve ser declarada a caducidade pela Câmara Municipal, após audiência 

prévia do interessado. Posteriormente, poderá o requerente usufruir da faculdade prevista no art. 

º72º do RJUE (renovação) ou no art.º 88º do RJUE (licença especial para construção) ” ---- 

 Parecer da CDGU, de 03 de julho de 2015, que a seguir de transcreve: ------------------------------- 

 “Srª Vereadora Engª Sara 
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Deverá notificar-se o requerente nos termos do parecer jurídico e de audiência prévia do 

interessado, após deliberação da C.M. sobre a intenção da declaração de caducidade. À 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 03 de julho de 2015:“À Reunião da CM.”  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente da intenção da declaração de 

caducidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

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

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

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

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

 Apresenta abaixo assinado ao sr. Vereador eng. Mário Martins, para que perceba que não é só ele 

a reclamar; A  Rua M. C. da Rocha não é só usada por ele. ------------------------------------------ 

 Reclama sobre a qualidade da água fazendo-se acompanhar de filtros usados na sua casa e um 

frasco de água para que possam verificar a cor acastanhada e o depósito existente na mesma. ---- 

 Sugere que o senhor Presidente faça um referendo para saber quem concorda com as taxas 

aplicadas pela ADRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 doze horas. ----------------------- 


