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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

 ATA N.º 16/2015, de 06 de agosto  

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia seis de agosto de dois mil e quinze, pelas nove horas e quarenta e seis minutos, no edifício da 

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

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

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

Gonçalves, eng.º João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno e eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora Assistente Técnica, Paula Cristina 

Teixeira Sarabando Salvador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

Vereadora, eng.ª Sara Raquel Rodrigues Caladé, por motivo de férias. --------------------------------------- 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para dar conhecimento e convidar em nome do senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga, para a 

inauguração da obra do Sistema Regional do Carvoeiro II a realizar na ETA do Carvoeiro, junto 

ao nó de acesso à A25, pelas 11 horas do dia 10 de agosto. --------------------------------------------- 

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

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para saber se existe alguma novidade 

sobre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o A situação do contentor de RSU em Calvão; 

o O caminho das Folsas Novas. 
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Sobre estas questões o senhor Presidente informou que não tem nenhuma novidade. --------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para saber sobre o assunto 

respeitante à Junta de Freguesia de Vagos e Santo António: -------------------------------------------- 

o O senhor Presidente referiu que tanto quanto sabe, finalmente a Assembleia de Freguesia foi 

notificada pelo tribunal, tendo um prazo para proceder à substituição dos elementos que 

perderam o mandato. Foi realizada a Assembleia de Freguesia de acordo com a Lei. Houve 

renúncia ao mandato por parte de todos os elementos do PSD. Neste momento o assunto estará 

nas mãos do senhor Secretário de Estado da Administração Local.  A senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia enviará todos os documentos para o senhor SEAL, que é a entidade que 

agendará as eleições intercalares. O senhor SEAL fará chegar ao senhor Ministro da 

Administração Interna a renuncia e ele nomeará a Comissão Administrativa que passará a gerir a 

Junta até à tomada de posse da nova Junta de Freguesia. Tudo isto tem prazos que a senhora 

Presidente da Assembleia de Freguesia terá que cumprir. ----------------------------------------------- 

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

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 05 de agosto de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 287.547,60 € (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete euros e sessenta 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos abaixo indicados: ---------------- 
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- O.P. nº. 1946 – Paviazemeis – Pavimentações Azemeis, Lda., no valor de 53.406,51€, para 

pagamento dos restantes 50% do Auto de medição nº 4 – “Beneficiação da EM 595”. Fatura nº 

15/29; 

- O.P. nº. 1791 – Encobarra – Engenharia e Construções, SA., no valor de 11.389,72€, para 

pagamento do Auto de medição nº 34 – “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. Fatura nº 

2/2660; 

- O.P. nº. 1987 – António Pimenta – Construções, Lda., no valor de 7.949,79€, para pagamento 

do Auto de Trabalhos a Mais n.º 1 – “Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 221; 

- O.P. nº. 1988 – António Pimenta – Construções, Lda., no valor de 3.884,25€, para pagamento 

do Auto de Trabalhos a Mais n.º 2 – “Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte de 

Angeão”. Fatura nº 222; 

- O.P. nº. 1989 – António Pimenta – Construções, Lda., no valor de 3.671,40€, para pagamento 

do Auto de Medição n.º 1 Erros e Omissões  – “Arranjos Exteriores do Centro Escolar de Fonte 

de Angeão”. Fatura nº 223; 

- O.P. nº. 2002 – Arouconstroi – Engenharia e Construções, SA., no valor de 160.384,41€, para 

pagamento do Auto de Medição n.º 6 – “Requalificação e Defesa do Cordão Dunar da Frente 

Marítima entre a Praia da Vagueira e da Praia do Labrego ”. Fatura nº 20150031;--------------- 

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

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

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

10 a 30 de julho e da DGU (Divisão de Gestão Urbanística), no período de 10 a 29 de julho, ambos de 

2015, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer 

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS ------------------------------------------------------------------ 

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

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS ------------------- 

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 2015, 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, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral – para aquisição de “Serviços de Motoristas 

de Máquinas Industriais”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

5.2. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONCURSO PÚBLICO – PARA AQUISIÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA E APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, 

EM REGIME DE OUTSOURCING, PARA O SERVIÇO DE DESPORTO E JUVENTUDE, DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2015, deliberou, por maioria, com 3 (três) votos de abstenção, dos senhores 

Vereadores, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, eng.º João Manuel da Cruz Domingues e 

eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, dar parecer prévio favorável para o concurso público – para 

aquisição de “Prestação de Serviços de Docência e Apoio Técnico-Administrativo, em regime de 

outsourcing, para o serviço de desporto e juventude, do Município de Vagos”. -------------------------------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5.3. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONCURSO PÚBLICO – PARA AQUISIÇÃO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA PARA O ANO 

LETIVO 2015/2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 2015, deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o concurso 

público – para aquisição de “Prestação de Serviços de Auxiliares de Ação Educativa para o ano letivo 

2015/2016”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

6.1. ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO COLÉGIO DE CALVÃO – AACC -------------------------------- 

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

 Requerimento da AACC (Associação de Amigos do Colégio de Calvão), de 08 de julho de 2015, 

para que sejam dados sem efeito os cheques passados à ADESCU (Associação Desportiva e 

Cultural de Ponte de Vagos) respeitantes ao pagamento do subsídio no valor de 13.992,50 € 

(treze mil, novecentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), atribuído por deliberação da 

Câmara Municipal de 01 de outubro de 2014. Mais solicitam que sejam passados novos cheques 

à ordem da requerente – Associação de Amigos do Colégio de Calvão; ------------------------------- 

 Informação do CDF e da DEDJ, de 17 de julho de 2015, propondo à Câmara Municipal que 

defira o requerido pela AACC, na condição de serem devolvidos os cheques já emitidos; --------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 26 de julho de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado de acordo com a informação técnica 

de 17 de julho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.2. CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO --------------- 

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

 Informação da DEDJ, de 03 de agosto de 2015; ----------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 03 de agosto de 2015: “À Reunião da 

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

 Informação de compromisso nº 4492, no valor de 23.259,34 € (vinte e três mil, duzentos e 

cinquenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos); ------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 23.259,34 € (vinte e três 

mil, duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------- 

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

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

7 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS A 

DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE 

ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PELOS MUNICIPIOS DE ALBERGARIA-A-

VELHA, VAGOS E OLIVEIRA DO BAIRRO – CPS_1/2015 – LISTA DE ERROS E OMISSÕES 

APRESENTADA PELA EMPRESA LUSÁGUA – SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A. – 

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

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

 Lista de Erros e Omissões apresentada pela empresa Luságua – Serviços Ambientais, S.A.; ------ 

  Informação do Júri do Procedimento, de 10 de julho de 2015; ----------------------------------------- 

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

ratificação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal 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, ratificar o despacho 

do senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – 

FESTIVIDADE – NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – ISENÇÃO DE TAXAS ------------------ 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 16 de julho de 2015, solicitando a isenção de pagamento de 

taxas relativas, às licenças especial de ruído, lançamento de artifícios pirotécnicos, autorização 

para interrupção temporária de trânsito, cedência de grades, e todas as demais taxas aplicadas; --- 

 Informação do CUAJ, de 23 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Exmª Srª Vereadora da CMV 

A requerente solicitou a isenção do pagamento de taxas face aos eventos agora em apreço. Nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do art. 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Vagos, afigura-se-me que aquela está isenta de tal pagamento”; --------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 125,21 € (cento e vinte e cinco euros e vinte e um cêntimos); ------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, licenciar o requerido e isentar do pagamento de taxas. - 

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

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

9 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – 

FESTIVIDADE – NOSSA SENHORA DA SAÚDE – ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------- 

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

 Requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 28 de julho de 2015, solicitando a isenção de pagamento de 

taxas relativas, às licenças especial de ruído, autorização para interrupção temporária de trânsito, 

e todas as demais taxas aplicadas; --------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CUAJ, de 29 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“À atenção da C.T. Graça Pimentel 
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A requerente, face à alínea d) do n.º 1 do art. 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 

Receitas do Município de Vagos, está isenta do pagamento das taxas em apreço”; ----------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 51,77 € (cinquenta e um euros e setenta e sete cêntimos); ----------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, licenciar o requerido e isentar do pagamento de taxas. - 

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

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

10 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO – PASSEIO DE 

CICLOTURISMO – ISENÇÃO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 29 de julho de 2015, solicitando licenciamento para a 

realização de um passeio de cicloturismo no próximo dia 02 de agosto, bem como, a isenção de 

pagamento das respetivas taxas; ----------------------------------------------------------------------------- 

 Informação do CUAJ, de 30 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“À atenção da C.T. Graça Pimentel 

A requerente está isenta do pagamento de taxas, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 10º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos. Proceda-se ao 

cálculo do valor em causa.”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 37,45 € (trinta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos); ------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Atendendo à data da realização do evento, bem como ao parecer do Dr. Pedro 

Samagaio de 30.07.2015, isente-se o requerente do pagamento da respetiva taxa. 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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11 – CHUVA D’ AFETOS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO PÚBLICO – ISENÇÃO DE TAXAS ------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Chuva d’ Afetos – Associação de Solidariedade Social, com registo 

de entrada nesta Câmara Municipal em 16 de junho de 2015, solicitando autorização de 

ocupação de espaço na via pública e isenção das respetivas taxas; ------------------------------------- 

 Informação do CUAJ, de 25 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Exmª Srª Vereadora da CMV 

A requerente é uma Associação de Solidariedade Social. Assim, o evento agora em apreço pode 

ser enquadrado como sendo de cariz/natureza social, pelo que, nos termos do nº 2 do art. 10º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Vagos o mesmo poderá estar 

isento do pagamento de taxas, a título excecional, devendo tal montante ser devidamente 

calculado”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (UAJ) = 54,01 € (cinquenta e quatro euros e um cêntimo); --------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a OEP (Ocupação de Espaço Público) e 

isentar do pagamento de taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

12 – PANE & FARINA – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO -------------------------------------------- 

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

 Pedido de autorização submetido no Balcão do Empreendedor, em nome de Pane & Farina, para 

instalação de esplanada aberta na Praça da Republica em Vagos; -------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 30 de julho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (GMA) = 71,52 € (setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de espaço público solicitada. ------ 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13 – PONTO DE ENCONTRO – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO ---------------------------------- 

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

 Pedido de autorização submetido no Balcão do Empreendedor, em nome de Ponto de Encontro, 

para instalação de esplanada aberta na Praça da Republica em Vagos; -------------------------------- 

 Informação do GMA, de 30 de julho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (GMA) = 84,12 € (oitenta e quatro euros e doze cêntimos); -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de espaço público solicitada. ------ 

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

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

14 – INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE – UTILIZAÇÃO DO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE VAGOS E DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS, NO ÂMBITO 

DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------- 

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

 Informação da DEDJ, de 30 de julho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (DEDJ) = 220,46 € (duzentos e vinte euros e quarenta e seis cêntimos); ----------- 

 Despacho do senhor Presidente, de 31 de julho de 2015: “À Reunião da C.M.”. -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. ----------------------------- 

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

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

15 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ----------------------------------------- 

15.1 – VINTAGE BAR – VAGOS -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Jornadas & Jangadas Unipessoal, Ldª, de 22 de maio de 2015, solicitando que 

o horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado «VINTAGE BAR», sito em 

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

o De segunda a sexta -feira, sábado, domingo e feriados, das 02H00M às 04H00M. -------- 

 Informação do CUAJ, de 22 de julho de 2015; ------------------------------------------------------------ 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 28 de julho de 2015, que a seguir se 

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

“Concordo com a informação prestada pelo sr. dr. Pedro Samagaio. À Reunião da CM”. -------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente, nos termos do art. 121º do CPA, 

para se pronunciar, querendo, sobre a intenção de indeferir o requerido.----------------------------------------- 

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

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

15 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ----------------------------------------- 

15.2 – ESPLANADA – PRAIA DA VAGUEIRA ----------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Esplanada Vagueira, Ldª, de 03 de julho de 2015, solicitando que o horário de 

funcionamento do seu estabelecimento, denominado «ESPLANADA», sito na Praia da 

Vagueira, seja alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------ 

o De segunda a sexta -feira, sábado e domingo, das 02H00M às 04H00M, durante a época 

balnear; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 30 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmª Vereadora 

Informo que os pareceres da J. Fregª e da GNR, relativamente ao alargamento de horário das 2 

horas para as 4 horas, para este estabelecimento, são favoráveis. Mais informo que não existem 

queixas de ruído.”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

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

“À Reunião da CM, atendendo à informação técnica de 30.07.2015”. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

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

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

15 – ALARGAMENTO DE HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ----------------------------------------- 

15.3 – CASABLANCA LOUNGE BAR – PRAIA DA VAGUEIRA ------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Ritual Sereno, Ldª, de 01 de julho de 2015, solicitando que o horário de 

funcionamento do seu estabelecimento, denominado «CASABLANCA LOUNGE BAR», sito na 

Praia da Vagueira, seja alargado como segue: ------------------------------------------------------------- 

o Todos os dias, das 02H00M às 04H00M, durante a época balnear; -------------------------- 

 Informação da UAJ, de 30 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmª Vereadora 
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Os pareceres da J. Fregª e da GNR, relativamente ao alargamento de horário das 2 horas para 

as 4 horas da manhã são favoráveis. Mais se informa que não existe nenhuma queixa de ruído 

respeitante a este estabelecimento.”; ----------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

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

“À Reunião da CM, atendendo à informação técnica de 30.07.2015”. -------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão.------------------------------------------- 

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

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

16 – OLIVEIRA LONTRO & FILHOS, LDA – PAGAMENTO DE TAXA EM PRESTAÇÕES ----- 

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

 Informação do CDF, de 22 de julho de 2015, concluindo que o valor total de juros e acerto da 

última prestação é de 339,47 € (trezentos e trinta e nove euros e quarenta e sete cêntimos); ------- 

 Informação do CUAJ, de 29 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Exmª Sr.ª Vereadora da C.M.V. 

Analisada a questão em apreço informo que concordo com a presente informação técnica”; ----- 

  Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de julho de 2015, que a seguir se 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de 339,47 € (trezentos e trinta e 

nove euros e quarenta e sete cêntimos), indicado na informação do CDF. --------------------------------------- 

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

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

17 – LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – AUMENTO 

TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – MÊS DE AGOSTO 2015 -------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 24 de julho de 2015, sobre a necessidade do aumento temporário de 

fundos disponíveis no montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), por conta das receitas 

próprias a receber nos meses de: -----------------------------------------------------------------------------  

o Receitas próprias de novembro: 150.000,00 €; 

o Receitas próprias de dezembro: 150.000,00 €.  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 27 de julho de 2015: “À Reunião da C.M.” ------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, e, ao abrigo do 

disposto no artigo 4º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), autorizar o aumento temporário dos 

fundos disponíveis no valor e nas condições da informação supra. ------------------------------------------------ 

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

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

18 – MAIS VAGOS, S.A. – TRANSFERENCIA FINANCEIRA ---------------------------------------------- 

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

 Informação do CDF, de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Exmo. Sr. Presidente, 

Como consequência da revisão do relatório de conta da empresa participada Mais Vagos 

verificado no corrente mês de julho, o qual acusa um resultado líquido negativo de 163.888,64 

€, deverá câmara municipal fazer a transferência deste valor durante o mês de agosto de forma 

a assegurar o seu equilíbrio de contas, nos termos do artigo 40º da Lei nº 50/2012, de 31 de 

agosto”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente, de 03 de agosto de 2015: “À Reunião da C.M.””. ----------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos de abstenção, dos senhores Vereadores, 

dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, autorizar a 

transferência do valor de 163.888,64 € (cento e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito euros e 

sessenta e quatro cêntimos), indicado na informação do CDF. ----------------------------------------------------- 

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

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

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – CERTIDÃO – ISENÇÃO DE TAXAS – 

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

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

 Requerimento da Junta de Freguesia de Soza, de 27 de julho de 2015; -------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 31 de julho de 2015; ---------------------------------------------------------------- 

 Valor das taxas (DGU) = 11,92 € (onze euros e noventa e dois cêntimos); ---------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 31 de julho de 2015, que a seguir se 

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

“Certifique-se nos termos da informação da Srª CDGU, Eng.ª Isabel Trindade de 31.07.2015. 

Nos termos da mesma informação, isente-se do pagamento das respectivas taxas. 

À Reunião da CM para ratificar”. --------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora Vereadora. -------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ESCOLA DO 1º CEB DA GAFANHA DA BOA HORA – PROCº 6.2.2 – 13/2004 – RECEÇÃO 

DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 29 de outubro 2014, solicitando o pagamento das importâncias retidas durante a 

execução da obra a titulo de reforço de garantia; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 16 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte: 

1. Em anexo encontra-se o auto de recepção definitiva da presente obra 

2. De acordo com o n.º 1 do artigo 229º do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de março, “Feita a 

recepção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada”.”; ---------------------------------------------------------- 

 Auto de Receção Definitiva, de 03 de julho de 2015, subscrita pelos representantes do dono de 

obra, eng.º André Miguel Miranda Nunes e eng.ª Ana Cláudia Vilão Silva e pelo representante 

da entidade executante, eng.º Joaquim Miguel Flores de Conde Belo; --------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 17 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra receber definitivamente a obra referida em 

epígrafe face ao conteúdo do auto anexo, sendo, assim, “restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada”.”; ---------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de julho de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; ----------------------------------------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. --- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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2 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA – PROCº 6.2.2 – 

04/2008 – RECEÇÃO DEFINITIVA -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Comunicação do adjudicatário da empreitada em epígrafe, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 23 de setembro 2014, solicitando a receção definitiva da empreitada e o 

cancelamento das garantias bancárias; ---------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 

“Relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte: 

1. Em anexo encontra-se o auto de recepção definitiva da presente obra. 

2. De acordo com o n.º 1 do artigo 229º do decreto-lei n.º 59/99, de 2 de março, “Feita a 

recepção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as quantias retidas 

como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela 

forma própria, a extinção da caução prestada”.”; --------------------------------------------- 

 Auto de Receção Definitiva, de 03 de julho de 2015, subscrita pelos representantes do dono de 

obra, arq. Pedro Jorge Ruano de Castro, eng.º André Miguel Miranda Nunes e eng.ª Ana Cláudia 

Vilão Silva, pelo representante da Fiscalização, eng.º Fernando Manuel da Costa Mendes e pelo 

representante da entidade executante, sr. Vitor de Jesus Rodrigues Almeida; ------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 17 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Sra Vereadora Sara Caladé. Pode o Dono de Obra receber definitivamente a obra referida em 

epígrafe face ao conteúdo do auto anexo, sendo, assim, “restituídas ao empreiteiro as quantias 

retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-á, pela forma 

própria, a extinção da caução prestada”.”; ---------------------------------------------------------------  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de julho de 2015: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------ 

 Homologar o Auto de Receção Definitiva; ----------------------------------------------------------------- 

 Autorizar a libertação da caução e restituir ao adjudicatário as quantias retidas como garantia. --- 

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

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

3 – COBERTURA NA ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – PROC. º E02/2015 – APROVAÇÃO 

PARCIAL A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 2 – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 21 de julho de 2015, para efeitos de aprovação 

parcial; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 
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 Parecer do CDPP, de 22 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé: Os presentes elementos constituintes do DPSS, incluindo o PTRE 

“Montagem e desmontagem de elementos préfabricados” pode ser aprovado nas condições 

impostas pela Coordenação de Segurança em Obra (CSO). Da decisão deverá ser dado 

conhecimento à Entidade Executante, Fiscalização e CSO”; --------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 23 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “Aprovado nos termos da validação da 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 – PAULO GUILHERME ROCHA MARTINS EM REPRESENTAÇÃO DE MANUEL DA 

COSTA PINTO – PROC.º 16/15 – CALVÃO – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – 

ARTIGOS 3032 E 3192 RUSTICOS -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Paulo Guilherme Rocha Martins, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 10 de fevereiro de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente aos 

artigos 3032 e 3192; -------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

  Informações da DPP, de 18 de fevereiro e 03 de julho, ambas de 2015, respetivamente, que a 

seguir se transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“Exmo. Sr. CDPP 

No seguimento do solicitado e relativamente ao artigo 3192 R, cumpre-me informar o seguinte: 

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

(PDM), em solo rural parcialmente na categoria de Espaços de Exploração Mineira 

(subcategoria de Áreas de Exploração Consolidadas e Áreas de Exploração 

Complementares) e parcialmente Espaço Florestais Agrícolas e parcialmente na 

categoria de Florestais Afetos à Produção. 

2. Tendo em conta que o terreno não apresenta restrições de utilidade pública, 

considerando a configuração do terreno e o facto de possuir de acordo com o 

levantamento topográfico dois acessos distintos, entende-se que é possível o mesmo 

servir mais que um utilizador, pelo que não se vê inconveniente a compropriedade 

requerida. 

No que respeita ao artigo 3032 carece de apresentação de levantamento topográfico 

georreferenciado.”; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Exmo. Sr. CDPP 
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No seguimento do solicitado e relativamente ao artigo 3032 R, cumpre-me informar o seguinte: 

1. De acordo com o levantamento topográfico apresentado a pretensão localiza-se, no 

âmbito da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vagos (PDM), em solo rural 

parcialmente na categoria de Espaços de Exploração Mineira (subcategoria de Áreas 

Potenciais), parcialmente Espaço Florestais Afetos à Produção e parcialmente em 

Espaços Agrícolas. Está ainda totalmente integrado em Reserva Ecológica Nacional 

(REN) e parcialmente em Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

2. Considerando as restrições em causa e a área do terreno não é possível o seu 

fracionamento, todavia a configuração do mesmo e o facto de possuir dois acessos 

distintos entende-se ser possível servir mais que um utilizador, pelo que se deixa à 

consideração superior compropriedade requerida.”; ----------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 06 de julho de 2015, concordando com as informações supra e remetendo 

para o sr. Vice-Presidente”; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

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

sitos em Calvão, freguesia de Calvão, concelho de Vagos, artigo 3192 a confrontar do norte com Mário 

Simões Lourenço, do sul com Manuel dos Santos Júnior, do nascente com Caminho e do poente com 

Claudino Brites viúva e artigo 3032 a confrontar do norte com Manuel Simões, do sul com Adelino da 

Rocha, do nascente com Caminho e do ponte com Mata Florestal, inscritos na matriz predial rústica da 

freguesia de Calvão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – LUCINDA DE JESUS CIPRIANO SIMÕES – PROC.º 62/15 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO 

– CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS 4935 RUSTICO ----------------------------------- 

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

 Requerimento de Lucinda de Jesus Cipriano Simões, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 23 de junho de 2015, a requerer certidão de compropriedade, do artigo 4935 em 

duas partes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Exmo. Sr. CDPP 

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

1. A parcela identificada nas peças desenhadas, com o artigo 2526 (R) e área de 1136m2, 

localiza-se no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos totalmente integrada em 
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solo urbano na categoria de Espaços Urbanizados Nível II, não estando abrangida 

pela Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional. 

2. Do exposto considera-se existir condições para viabilizar a compropriedade 

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

 Parecer do CDPP, de 06 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: “Concordo c/ a 

informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

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

sito em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, a confrontar 

do norte com António Augusto dos Santos, do sul com António Augusto dos Santos e Fernando Santos 

Silva, do nascente com Rua da Junta de Freguesia e do poente com Vala, inscrito na matriz predial rústica 

da freguesia de Vagos e Santo António sob o artigo n.º 4935. ----------------------------------------------------- 

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

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

3 – LUCINDA DE JESUS CIPRIANO SIMÕES – PROC.º 63/15 – CORGO DO SEIXO DE BAIXO 

– CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGOS 3323 RUSTICO ----------------------------------- 

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

 Requerimento de Lucinda de Jesus Cipriano Simões, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 23 de junho de 2015, a requerer certidão de compropriedade, referente ao artigo 

3323; -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

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

“Exmo. Sr. CDPP 

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

1. A parcela identificada nas peças desenhadas, com o artigo 1612 (R) e área de 506m2, 

localiza-se no âmbito do Plano Diretor Municipal de Vagos totalmente integrada em 

solo urbano, parcialmente na categoria de Espaços Urbanizados Nível II e 

parcialmente na categoria de Espaços a Urbanizar Nível II, não estando abrangido 

pela Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional. 

2. Do exposto considera-se existir condições para viabilizar a compropriedade 

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

 Parecer do CDPP, de 06 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: “Concordo c/ a 

informação. À atenção do Sr. Vice-Presidente”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente, eng.º Paulo Sousa, de 10 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de compropriedade do prédio 

sito em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Vagos e Santo António, concelho de Vagos, a confrontar 

do norte com João da Silva Cipriano, do sul com Joaquim dos Santos Carramão, do nascente com Vala e 

do poente com Maria Isabel de Jesus Cipriano Capela, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 

Vagos e Santo António sob o artigo n.º 3323. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, S.A. – PROC.º 12/07 – ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 3/2008 --------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 19 de junho de 2015, a requerer junção de elementos ao processo de obras 

n.º 12/07; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 24 de junho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Exmo. Sr. CDPP 

De acordo com o solicitado, informa-se que: 

1. O requerente apresentou a planta solicitada, no ponto 2 da informação de 11-06-2015, 

onde se encontra definido, de acordo com o Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Vagos, o polígono máximo de implantação do loteamento. 

2. A proposta de alteração/ampliação do loteamento apresentada, cumpre o definido no 

PP da Zona Industrial de Vagos.”; ---------------------------------------------------------------  

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

“Ex.ma Srª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. O requerente pretende alterar o Alvará de loteamento 3/2008, integrando o lote nº 77 

na respectiva área de intervenção. 

2. Salvo melhor opinião jurídica, poderá aceitar-se o seguro de responsabilidade civil da 

firma em que trabalham os técnicos responsáveis. 

3. Nos restantes aspectos, não se vê inconveniente no projecto de alteração do Alvará de 

loteamento 3/2008. Á consideração superior.”; ------------------------------------------------ 

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

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

No seguimento do parecer jurídico supra e das informações de 24, 26 e 29/6/15, não se vê 

inconveniente na alteração do alvará de loteamento 3/08. Á consideração superior.”; ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de alteração do alvará de 

loteamento n.º 3/2008, conforme requerido. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

5 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, S.A. – PROC.º 1/15 – ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – LOTEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da empresa Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 26 de junho de 2015, apresentando processo de loteamento referente aos 

lotes 83, 84 e 85; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 06 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmo. Sr. CDPP 

De acordo com o solicitado, informa-se que: 

1. A proposta de loteamento consiste na junção dos lotes 83, 84 e 85 do Plano de 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos. 

2. A proposta de loteamento apresentada, cumpre o definido no PP da Zona Industrial de 

Vagos.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 10 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Ex.ma Srª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. A pretensão consiste na junção dos lotes 83, 84 e 85 do P.P. da Zona Industrial de 

Vagos. 

2. Não se vê inconveniente no loteamento”; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 10 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada. Á consideração superior.”; ----------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão conforme requerido. ------------------ 

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

6 – TEVILAR – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – PROC.º 97/10 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da empresa Tevilar – Sociedade de Construções, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 21 de maio de 2015, apresentando alterações ao processo de obras n.º 

97/10; ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Informação da DPP, de 16 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmo. Sr. CDPP 

No que respeita ao solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. A pretensão encontra-se inserida na área de intervenção do Plano de Pormenor da 

Praia da Vagueira, mais precisamente na parcela 427. A edificação encontra-se 

também inserida no lote n.º 15 do alvará de loteamento n.º 22/90 e tem a autorização 

de utilização n.º 66/13. 

2. A pretensão visa a alteração de uso de comércio previsto para o rés-do-chão para uso 

habitacional (2 fogos), de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 23º do regulamento 

do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira. 

3. O requerente justifica a pretensão de alteração do uso das frações de comércio por não 

existir procura de espaços comerciais, existindo já diversos espaços comerciais ao 

abandono perto da daquela localização. Afirma também que a procura por espaços 

habitacionais justifica esta alteração. 

4. Após análise do pretendido e verificando-se que a pretensão tem enquadramento nos 

requisitos previstos no n.º 2 do artigo 23º do plano, deve, se assim o entender, a 

Câmara Municipal aceitar a pretensão. 

5. Após a aceitação da Câmara Municipal da proposta apresentada, deve o alvará de 

loteamento n.º 22/90 ser alterado em conformidade.”; ---------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 08 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 

“Ex.ma Srª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. O processo foi apresentado como licenciamento de obras. 

2. Deverá ser apresentado termo de responsabilidade nos termos da alínea j), do nº 15, da 

Secção III, da Portaria 113/2015, de 22/04. 

3. Conforme referido no ponto 4, da informação do Planeamento, a Câmara Municipal 

deverá pronunciar-se quanto à pretensão (aumento de fogos no lote em causa). 

4. Conforme referido no ponto 5 da mesma informação, deverá o Alvará de loteamento nº 

22/90 ser alvo de alteração. 

O projeto de alteração do R/C só poderá ser aprovado após a conclusão da alteração do 

Alvará de loteamento 22/90. À consideração superior.”; ------------------------------------------- 
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 Parecer da CDGU, de 09 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada em 08/07/15. Em 1º lugar deverá proceder-se conforme 

referido no ponto 3, para posteriormente se passar ao mencionado em 4. Á consideração 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a pretensão e notificar o requerente para 

proceder ao pedido de alteração do alvará de loteamento n.º 22/90. ---------------------------------------------- 

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

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

7 – TEVILAR – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – PROC.º 98/10 – PRAIA DA 

VAGUEIRA – OBRAS DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento da empresa Tevilar – Sociedade de Construções, Ldª, com registo de entrada nesta 

Câmara Municipal em 21 de maio de 2015, apresentando alterações ao processo de obras n.º 

98/10; ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 Informação da DPP, de 16 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------ 

“Exmo. Sr. CDPP 

No que respeita ao solicitado, cumpre-me informar o seguinte: 

1. A pretensão encontra-se inserida na área de intervenção do Plano de Pormenor da 

Praia da Vagueira, mais precisamente na parcela 428. A edificação encontra-se 

também inserida no lote n.º 14 do alvará de loteamento n.º 22/90 e tem a autorização 

de utilização n.º 65/13. 

2. A pretensão visa a alteração de uso de comércio previsto para o rés-do-chão para uso 

habitacional (2 fogos), de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 23º do regulamento 

do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira. 

3. O requerente justifica a pretensão de alteração do uso das frações de comércio por não 

existir procura de espaços comerciais, existindo já diversos espaços comerciais ao 

abandono perto da daquela localização. Afirma também que a procura por espaços 

habitacionais justifica esta alteração. 

4. Após análise do pretendido e verificando-se que a pretensão tem enquadramento nos 

requisitos previstos no n.º 2 do artigo 23º do plano, deve, se assim o entender, a 

Câmara Municipal aceitar a pretensão. 

5. Após a aceitação da Câmara Municipal da proposta apresentada, deve o alvará de 

loteamento n.º 22/90 ser alterado em conformidade.”; ---------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 08 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: ----------------------------- 
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“Ex.ma Srª Chefe de Divisão de Gestão Urbanística: 

No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. O processo foi apresentado como licenciamento de obras. 

2. Deverá ser apresentado termo de responsabilidade nos termos da alínea j), do nº 15, da 

Secção III, da Portaria 113/2015, de 22/04. 

3. Conforme referido no ponto 4, da informação do Planeamento, a Câmara Municipal 

deverá pronunciar-se quanto à pretensão (aumento de fogos no lote em causa). 

4. Conforme referido no ponto 5 da mesma informação, deverá o Alvará de loteamento nº 

22/90 ser alvo de alteração. 

O projeto de alteração do R/C só poderá ser aprovado após a conclusão da alteração do 

Alvará de loteamento 22/90. À consideração superior.”; ------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 09 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada em 08/07/15. Em 1º lugar deverá proceder-se em 

conformidade com o ponto 3 da referida informação e posteriormente, com o mencionado em 4. 

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 15 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a pretensão e notificar o requerente para 

proceder ao pedido de alteração do alvará de loteamento n.º 22/90. ---------------------------------------------- 

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

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

8 – MARCO PAULO JESUS GASPAR – PROC.º 8/15 – VAGOS – DISPENSA DE 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE GÁS ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, isentando da apresentação do projeto 

da rede de gás. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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9 – EVANGELINO CRUZ PAPEL E MARIA ISABEL FERREIRA CUSTÓDIO PAPEL – 

PROC.º 34/15 – FONTE DE ANGEÃO – MURO DE VEDAÇÃO ------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Evangelino Cruz Papel e Maria Isabel Ferreira Custódio Papel, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 05 de junho de 2015, requerendo licença para construção de 

moradia, anexos e legalização de muros; ------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 17 de julho de 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 23 de julho de 2015; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 24 de julho de 2015, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 

“Srª Vereadora Eng.ª Sara 

Concordo com a informação prestada em 17/7/15 pelo Sr. Arquiteto, devendo ser notificados os 

requerentes nos termos do ponto 2. Quanto ao muro de vedação, remete-se para a informação 

da DPP de 23/7/15, deixando-se à consideração superior, face à mesma”; -------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM, bem como o processo 83/2013 para inclusão do ónus de 

renúncia na deliberação tomada em 21.05.2014” -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o alinhamento pretendido para o muro na 

condição do requerente, no prazo de 90 (noventa) dias, registar na Conservatória do Registo Predial, ónus 

de renúncia e apresentar o documento comprovativo nesta Câmara Municipal. --------------------------------- 

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

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

10 – GABRIEL SANTOS MARQUES – PROC.º 83/13 – FONTE DE ANGEÃO – MURO DE 

VEDAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 30 de julho de 2015, que a seguir se 

transcreve: “À Reunião da CM, bem como o processo 83/2013 para inclusão do ónus de renúncia na 

deliberação tomada em 21.05.2014”. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e complementarmente à deliberação deste executivo de 

21 de maio de 2014, solicitar também, que o requerente, no prazo de 90 (noventa) dias, registe o ónus de 
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renúncia na Conservatória do Registo Predial e apresente o documento comprovativo nesta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

setembro, a qual vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e por mim, Paula Cristina 

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

e quinze minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 


