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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 18/2016, de 01 de setembro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia um de setembro de dois mil e dezasseis, pelas nove horas e trinta e cinco minutos, no edifício da 

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

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

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

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

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

senhora assistente técnica, Carla Manuela Castro Sarabando. -------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

Municipal, será no dia e hora pré-estabelecidos (dia 15 de setembro, com início às 09H30M), a 

realizar na sede da Junta de Freguesia de Calvão. --------------------------------------------------------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, para perguntar ao senhor 

Presidente pela conta final do VagosMetalfest. ----------------------------------------------------------- 

 O senhor Vereador eng.º João Manuel da Cruz Domingues, para perguntar sobre o relatório de 

avaliação final do mesmo evento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Às  questões o senhor Presidente da Câmara respondeu: ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal não tem centro de custos para todos os eventos que realiza ou apoia; ------------------- 

Sobre a avaliação o relatório não está concluído. Logo que finalizado será apresentado. ---------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz para referir: --------------------- 

1. VagosMetalfest - Que estas iniciativas devem continuar a ser apoiadas já que notou que foi 

benéfico e aceite tanto pela população como pelos comerciantes; ------------------------------------ 

2. Incêndios Florestais - Sobre os incêndios diz que Vagos tem tido sorte. É a favor de mais 

prevenção. Entende que as pessoas devem ser sensibilizadas para manterem a floresta limpa. 

Deveria ser estudado um plano estratégico de prevenção. E as pessoas deviam ser pressionadas 

a cumprir a sua obrigação cívica de manter a sua floresta limpa. A autarquia tem um papel 

importante. Recorda ter ouvido na televisão uma outra autarquia ter assinado um protocolo com 

um quartel militar e estes encarregaram –se de manter a floresta limpa; ----------------------------- 

3. Escolas e Cultura - Sobre as escolas e cultura elogia a iniciativa da ocupação de tempos livres 

das crianças e jovens, que entende foram atividades enriquecedoras. -------------------------------- 

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

3 - Sobre as escolas e a cultura é necessário ter mais experiência para estes eventos e acredita que 

cada vez será melhor. As crianças podiam frequentar as duas quinzenas, com o inconveniente 

das atividades serem iguais na primeira e segunda quinzenas. Existe a intenção de não só 

existirem estas atividades nas férias grandes mas também nos outros períodos de férias, como 

por exemplo no Natal e na Páscoa. Não se deve no entanto prolongar este tempo de atividades, 

porque é importante que os pais passem tempo com os filhos. Existem pais que se pudessem 

tinham os filhos 365 dias na escola das oito da manhã até às oito da noite, e se só tivessem de os 

deitar era o que fariam. Não é benéfico. ------------------------------------------------------------------ 

2 - Os incêndios são uma questão delicada. De facto não existiu nenhuma ocorrência grave, graças 

à intervenção dos nossos bombeiros. Apesar das várias tentativas de incêndios os bombeiros 

foram capazes de responder e nada de grave aconteceu. No estradão de Calvão, no limite da mata 

privada com a mata nacional e no Tabuaço foram várias as tentativas de fogo posto. ------------- 

      Na prevenção a situação é mais grave. Existem duas situações muito diferentes. A primeira 

naquilo que é propriedade pública da nossa floresta que é partilhada pela ICNF e CM. Já foi 

apresentada uma candidatura para reflorestação de áreas que tiveram incêndios há menos de 

quinze anos e onde as plantações devem ser planeadas. Já foi apresentada uma candidatura de 
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reflorestação e limpeza de acácias. Na nossa componente a Câmara está a trabalhar e atenta. 

Também há cerca de um ano e meio atrás, nesta Câmara Municipal, o ICNF e o Exército 

assinaram um protocolo para limpeza de aceiros e arrifes e de outras áreas da nossa Mata 

nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Sobre a Mata Nacional diz ser um barril de pólvora embora não seja por falta de avisos ao ICNF. 

A resposta do ICNF é sempre a mesma. Não existem recursos. --------------------------------------- 

      Na propriedade privada ainda é pior. São várias as notificações que esta Câmara Municipal envia 

para efetuarem as limpezas. Mas o processo não é fácil. Por vezes é difícil saber quem é o 

proprietário. É extraordinariamente difícil a intervenção da Câmara Municipal nessas limpezas. 

     Outra questão importante. As plantações e a forma como são feitas, por vezes sem qualquer 

planeamento. A Câmara também tem feito algum trabalho nesta área mas entende que o que tem 

de ser feito é a nível da legislação. Que obrigue os proprietários a limpar e que explique porque 

é que algumas áreas do estado não são limpas. ---------------------------------------------------------- 

1 - Sobre o VagosMetalfest também notou que a população gostou e no comércio teve um impacto 

positivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – SOCIEDADE PARTICIPADA – ELEITOS LOCAIS – ÓRGÃOS SOCIAIS – REMUNERAÇÃO 

– SENHAS DE PRESENÇA – PARECER DA CCDR-C, n.º DSAJAL 142/16 ---- 

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

 Parecer da CCDR-C, n.º DSAJAL 142/16, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 8 

de agosto de 2016, concluindo: 
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«Os membros da Câmara Municipal podem acumular as suas funções de eleitos com funções em 

empresas participadas pelos municípios, desde que essas funções não sejam remuneradas a 

qualquer título, incluindo senhas de presença, nos termos da atual redação do n.º 3 do artigo 51.º 

da lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, por remissão para o n.º 1 do artigo 30.º da mesma lei.»;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016: «À UAJ para remeter à 

reunião de CM»; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O parecer foi disponibilizado na íntegra aos senhores vereadores; ------------------------------------------------ 

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

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

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

3 – MAPA DE PESSOAL 2016 – 1.ª ALTERAÇÃO ------------------------------------------------------------- 

Presente, pela sr.ª vereadora, eng.ª Sara Caladé, proposta de alteração ao mapa de pessoal 2016, de 29 de 

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

«1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – 2016 

PROPOSTA 

Considerando: 

1. A extinção de um posto de trabalho, na categoria de assistente técnico, por 

aposentação da trabalhadora Maria Manuela Simões Pandeirada Pinho, do Serviço de 

Contabilidade da Divisão Financeira; 

2. A extinção de um posto de trabalho, na categoria de assistente operacional, por 

falecimento do trabalhador António Manuel Tavares Baltazar, do Serviço de Recolha de 

Resíduos Urbanos; 

3. A necessidade de recrutar um assistente técnico para a Divisão de Gestão de 

Infraestruturas (DGI) e um assistente operacional para o Setor de Espaços Verdes da mesma 

DGI, conforme informação do Chefe de Divisão, eng.º Jorge Manuel Gonçalves Almeida, 

datada de 29 de agosto de 2016. 

Proponho, em anexo, a 1.ª alteração ao mapa de pessoal de 2016, presente na reunião do 

executivo no dia 30 de outubro de 2015 e aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão 

realizada no dia 11 de dezembro de 2015, com a criação de: 

a) Um posto de trabalho na categoria de assistente técnico para a DGI; 

b) Um posto de trabalho na categoria de assistente operacional para o Setor de 

Espaços Verdes da DGI. 

As atribuições/atividades e competências dos novos postos de trabalho constam do 

documento em anexo. 
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A 1.ª alteração ao mapa de pessoal de 2016 não provoca qualquer modificação orçamental. 

A presente proposta deve ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e 

posteriormente ser enviada à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea 

a) do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.» 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar a presente proposta à 

Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 – CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE VAGOS – REVISÃO – 2016 --------------------------- 

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

 Proposta de Revisão da Carta Educativa do Município de Vagos, de julho de 2016; ---------------- 

 Informação do Serviço de Educação, n.º 13/2016.SEDEDJ, de 29 de agosto de 2016; -------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 29 de agosto de 2016: «À Reunião de Câmara». --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos de abstenção dos senhores Vereadores, dr.ª 

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

Vasconcelos e Cruz, remeter à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação, a proposta de Revisão 

da Carta Educativa do Município de Vagos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 31 de agosto de 2016, o qual acusa um saldo em 

dinheiro de 174.448,61 € (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito euros e sessenta e um 

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

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

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

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------------------------ 

Presentes os despachos efetuados no âmbito de: --------------------------------------------------------------------- 

 Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 8 a 26 de agosto; ---------------------------- 
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 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 8 a 27 de agosto; ------------------------------- 

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

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

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

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

3 – SUBSÍDIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4 – ISENÇÕES DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMA – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA 

BOA-HORA – PASSEIO ÀS AREIAS – 18 DE SETEMBRO DE 2016 – ISENÇÃO DE TAXAS -----  

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

 Requerimento da ADMA, de 04 de agosto de 2016, solicitando a isenção «de todas e quaisquer 

taxas» para a realização do evento «Passeio às Areias»; ------------------------------------------------- 

 Informação do GMA, de 12 de agosto de 2016 - Valor das taxas (GMA) = 37,59 € (Trinta e sete 

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

 Despacho do senhor Vice-Presidente: «À reunião de Câmara». ---------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas acima identificadas. ---- 

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

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

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

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

 Requerimento apresentado por Marco Miguel Santos Jesus, solicitando alargamento de horário de 

funcionamento, às sextas-feiras, sábados, vésperas de feriados e feriados das 07h00m às 04h00m, 

durante o ano de 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, datado de 26 de julho de 2016, 

que a seguir se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------------------ 

«Assunto – Alargamento de horário de funcionamento – Em relação ao assunto em apreço é de 

nossa opinião não apenas apreciar este estabelecimento mas sim todos os que se encontram nas 
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mesmas condições. É nossa opinião que todo o ruído causado por música ao vivo, karaokes, 

musica ambiente exterior ou outros eventos semelhantes não deveriam ultrapassar o horário das 

2h00 da manhã de forma a salvaguardar o descanso das populações vizinhas já que grande parte 

desses estabelecimentos encontrarem-se no centro de zonas urbanas. Existem de facto muitas 

queixas dos vizinhos apesar das mesmas não existirem por escrito. Mantemos a nossa posição em 

que os estabelecimentos encerrem às 2h00.» -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da Guarda Nacional Republicana, datado de 9 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

«Alargamento de horário de funcionamento/Pedido de parecer – Em satisfação do solicitado no 

ofício em epígrafe, referente ao estabelecimento denominado café “VICIUS”, sito na Rua 

Principal n.º 178, Ponte de Vagos, Concelho de Vagos, informo V.Ex.ª, o seguinte: 1- O local é 

uma zona de habitação, no entanto este estabelecimento tem um parque de estacionamento a si 

reservado, não tendo necessidade de ocupar espaços destinados aos residentes. 2 – Relativamente 

a aspectos de ordem pública, nunca foi este posto chamado a intervir, no entanto durante o 

período balnear verifica-se um elevado afluxo de veraneantes devido á proximidade com a zona 

de praias, levando a um aumento da população, devendo por parte do explorador ser acautelado 

no interior e exterior do estabelecimento não surjam eventuais atos que afectem a paz pública 

bem como a tranquilidade dos moradores, provocados por clientes/frequentadores do espaço. 3- 

A utilização de aparelho de som não deverá ser susceptível de originar problemas de saúde e 

bem-estar dos vizinhos, sendo que em caso de reclamação do ruído produzido, deverá de imediato 

ser adoptado as medidas adequadas para reduzir o incómodo produzido, eliminando a sua fonte. 

4 – Não existe registo sobre queixas do ruído produzido no interior do estabelecimento neste 

Posto. 5 – Este Comando não vê qualquer inconveniente á concessão do alargamento de horário 

do referido estabelecimento, desde que sejam respeitados os elementos acima elencados, no que 

diz respeito á questão da ordem pública, ruído produzido no interior do estabelecimento bem 

como incómodos causados no exterior do estabelecimento por frequentadores do mesmo.» ------- 

 Parecer da UAJ, datado de 18 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

«Assunto: Pedido de alargamento de horário de funcionamento 

Nome do estabelecimento: Café Vicius 
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Informação técnica n.º: 26-A/MMD/2016 

Considerando: 

1 - A informação técnica n.º 26/MMD/2016, de 15/06/2016, sobre o pedido de alargamento de 

horário de funcionamento para o estabelecimento denominado “Café Vicius”, sito na Ponte 

de Vagos, para todas 6.as feiras, sábados, feriados e vésperas de feriado de 2016, das 07h00 

às 04h00 do dia seguinte; 

2 - Que no seguimento de dúvidas levantadas pela Câmara Municipal aquando da análise do 

processo, foi solicitado à GNR e à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina 

que se pronunciassem, novamente, sobre o pedido supramencionado, referindo no parecer 

se existiam queixas de ruído efetivas sobre o estabelecimento em causa, e em caso de 

parecer desfavorável que o mesmo fosse devidamente fundamentado; 

3 - Que a GNR refere, no seu parecer, que “não existe registo sobre queixas do ruído 

produzido no interior do estabelecimento em causa”, e que “não vê inconveniente á 

concessão do alargamento de horário”, desde que cumpridas as condicionantes nele 

referidas; 

4 - Que a junta de freguesia refere, no seu parecer, que “existem de facto muitas queixas dos 

vizinhos apesar das mesmas não existirem por escrito”, mantendo o parecer desfavorável para 

a concessão do alargamento de horário de funcionamento para todos os estabelecimentos 

comercias que se encontram nas mesmas condições.  

Perante o exposto, deve a pretensão do requerente ser indeferida, em virtude do parecer 

desfavorável da junta de freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina. 

Previamente à intenção de indeferimento, dever-se-á proceder à audiência prévia do 

interessado, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.» ------------------------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 19 de agosto de 2016: «À Reunião da 

CM»; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria com dois votos de abstenção, dos senhores Vereadores, dr.ª 

Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e eng.º João Manuel da Cruz Domingues notificar o requerente 

nos termos do artigo 121º do CPA, para se pronunciar, querendo, sobre a intenção de indeferir o requerido 

alargamento horário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e o senhor Vereador, eng. João 

Domingues, apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

“Abstemo-nos por entendermos que a fundamentação da Junta de Freguesia não é suficientemente objetiva 

para fundamentarem o seu voto favorável.” -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 – CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA PARA O ANO LETIVO 2016/2017 – PROCEDIMENTO 

N.º DF 01CP-2016 - ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES ---------------------------------------- 

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

 Ata n.º 1 do júri do procedimento, datada de 18 de agosto de 2016, propondo:  

1– Prestar os esclarecimentos constantes do Anexo II junto à Ata n.º 1;  

2- Aceitar os erros e omissões identificados pelo interessado em causa, nos termos do parecer 

constante do Anexo IV, junto à Ata n.º 1;  

3- Alterar o preço base para 206.000,00 € (duzentos e seis mil euros);  

4- Prorrogar o prazo para entrega das propostas até às 18h00 do dia 25 de agosto de 2016, 

nos termos do n.º 2 , do artigo 64.º do CCP;  

5-Disponibilizar no portal da plataforma eletrónica VortalGOV a presente Ata e todos os 

documentos anexos; 

6- Juntar os documentos em causa às peças do procedimento que se encontram patentes para 

consulta;  

7- Notificar todos os interessados, através da plataforma eletrónica VortalGOV, dos factos 

referidos nos pontos anteriores;  

8 – Publicar imediatamente aviso, nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do CCP, da decisão de 

prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas conforme referido no ponto 4; 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 18 de agosto de 2016. «Aprovo o proposto pelo júri do 

concurso. À reunião de Câmara»; --------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer prévio vinculativo, para o presente concurso público, emitido por despacho do senhor 

Vice-Presidente, de 25 de agosto de 2016; ----------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer prévio e deliberou, por unanimidade ratificar o 

despacho do senhor Vice-Presidente que aprovou as propostas do júri. ------------------------------------------

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

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

7 – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 2016/2017 – PROTOCOLO – 

MUNICIPIO DE VAGOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – RATIFICAÇÃO ----- 

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

 Informação do Serviço de Educação (SE) da Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ), 

de 25 de agosto de 2016, propondo a remessa do Protocolo outorgado entre o Município de Vagos 

(MV) e o Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), para implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no ano letivo 2016/2017, à reunião da Câmara Municipal para 

ratificação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Protocolo outorgado entre o MV e o AEV, em 22 de agosto de 2016; --------------------------------- 

 Apresentação de Candidatura, em 16 de agosto de 2016, à Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares – Direção dos Serviços da Região Centro, para apoio financeiro; -------------------------- 

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 26 de agosto de 2016: «À reunião de Câmara»; ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar o protocolo outorgado entre o Município de 

Vagos (MV) e o Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), para implementação das Atividades de 

Enriquecimento Curricular no ano letivo 2016/2017. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – ESCOLA BÁSICA DR. JOÃO ROCHA (PAI) – PROTOCOLO DE PARCERIA – MUNICÍPIO 

DE VAGOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS ------------------------------------------------ 

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

 Informação do Serviço de Educação (SE) da Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ), 

de 25 de agosto de 2016, propondo o envio à reunião da Câmara Municipal, da minuta do Protocolo 

a outorgar entre o Município de Vagos (MV) e o Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), para 

colocação de uma cobertura no recreio da Escola Básica dr. João Rocha (Pai); ---------------------- 

 Minuta de Protocolo a outorgar entre o MV e o AEV; --------------------------------------------------- 
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 Informação de Compromisso – LCPA, de 26 de agosto de 2016, n.º 4482, no valor de 3.567,00 €;  

 Despacho do senhor Vice-Presidente, de 26 de agosto de 2016: «À reunião de Câmara»; --------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a outorgar entre o 

Município de Vagos (MV) e o Agrupamento de Escolas de Vagos (AEV), para colocação de uma cobertura 

no recreio da Escola Básica dr. João Rocha (Pai) e autorizar o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo; - 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROCESSO N.º E06/2015 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA - -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Informação da DPP, datada de 25 de julho de 2016, anexando Conta Final da Empreitada; -------- 

 Parecer do CDPP, de 16 de agosto de 2016: «Pode o Dono de Obra homologar a presente Conta 

Final»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de agosto de 2016: «À Reunião da CM» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da Empreitada. ----------------- 

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

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

2 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE CALVÃO – PROCESSO N.º 

E03/2016 – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA ----------- 

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

 Informação da DPP, datada de 25 de julho de 2016, anexando Auto de Receção Provisória e Conta 

Final da Empreitada; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 16 de agosto de 2016: «Pode o Dono de Obra receber a título provisório a 

obra em questão, nos termos do auto anexo, bem como homologar a respetiva Conta Final»; ---- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de agosto de 2016: «À Reunião da CM» 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória e a Conta Final 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – SPRING WORK – CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª – PROCESSO N.º 

4/09 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RECEÇÃO PROVISÓRIA 

– AUTO DE VISTORIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Vistoria para receção provisória das obras de urbanização, de 18 de julho de 2016, 

informando que as mesmas «se encontram em condições de serem recebidas»; --------------------- 

 Informação da CDGU, de 5 de agosto de 2016, propondo que o auto de vistoria seja «submetido, 

nos termos do n.º 1 do art.º 87.º do RJUE, para deliberação/homologação da Exmª CM» ; ------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016: «À Reunião de CM, para 

homologação do auto de receção provisória das obras de urbanização»; ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer técnico e nos termos do n.º 1 

do artigo 87.º do RJUE, homologar a receção provisória das obras de urbanização. ---------------------------- 

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

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

2 – MANUEL AUGUSTO JESUS SANTOS ---------------------------------------------------------------------- 

2.1 - PROCESSO N.º 13/16 – RUA MAESTRO BERARDO PINTO CAMELO - VAGOS – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Manuel Augusto Jesus dos Santos para edificação de moradia e construção de 

muros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer jurídico da UAJ de 8 de agosto de 2016, concluindo: ------------------------------------------- 

«1) De acordo com o disposto no Plano de Urbanização de Vagos, a pretensão do requerente não 

está em conformidade com o referido plano, podendo, caso a Câmara Municipal assim o entenda, 

deliberar no sentido da construção do muro de vedação ser feita fora da zona verde; 
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2)Excecionalmente, a Câmara Municipal pode deliberar no sentido de permitir a construção do 

muro na zona verde de recreio e lazer, desde que seja registado pelo particular o ónus de renúncia 

ao direito a ser indemnizado, no caso de a Câmara pretender proceder à criação da zona verde e 

o requerente ter que demolir o muro e construí-lo mais atrás, fora da zona em questão» ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016: «À Reunião de CM, para 

deliberar quanto ao alinhamento do muro e ónus de renúncia, conforme parecer jurídico»; ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, permitir 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 ao direito a ser indemnizado, no caso de a Câmara pretender proceder à criação da zona verde 

e o requerente ter que demolir o muro e construí-lo mais atrás, fora da zona em questão e apresentar o 

documento comprovativo nesta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

2 – MANUEL AUGUSTO JESUS SANTOS ---------------------------------------------------------------------- 

2.2 – PROCESSO N.º 14/16 – RUA MAESTRO BERARDO PINTO CAMELO - VAGOS – OBRAS 

DE EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Requerimento de Manuel Augusto Jesus dos Santos para edificação de moradia e construção de 

muros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer jurídico da UAJ de 5 de agosto de 2016, concluindo: ------------------------------------------- 

«1) De acordo com o disposto no Plano de Urbanização de Vagos, a pretensão do requerente não 

está em conformidade com o referido plano, podendo, caso a Câmara Municipal assim o entenda, 

deliberar no sentido da construção do muro de vedação ser feita fora da zona verde; 

2)Excecionalmente, a Câmara Municipal pode deliberar no sentido de permitir a construção do 

muro na zona verde de recreio e lazer, desde que seja registado pelo particular o ónus de renúncia 

ao direito a ser indemnizado, no caso de a Câmara pretender proceder à criação da zona verde e 

o requerente ter que demolir o muro e construí-lo mais atrás, fora da zona em questão» ---------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de agosto de 2016: «À Reunião de CM, para 

deliberar quanto ao alinhamento do muro e ónus de renúncia referido no parecer jurídico»; ----- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, permitir 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 ao direito a ser indemnizado, no caso de a Câmara pretender proceder à criação da zona verde 

e o requerente ter que demolir o muro e construí-lo mais atrás, fora da zona em questão e apresentar o 

documento comprovativo nesta Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

3 – ALÍPIO JOSÉ RODRIGUES E OUTROS – PROCESSO N.º 29/92 – ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 6/94 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

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

 Parecer/informação, subscrito pelo DDGRHeFM, eng.º António Castro e pela CDGU, eng.ª Isabel 

Trindade, de 11 de agosto de 2016, que a seguir se transcreve:  ----------------------------------------- 

Senhora Vereadora 

Eng.ª Sara Caladé 

Assunto: ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/94 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

1. 

Por sua determinação foi constituída uma comissão ad hoc, com o objetivo de prestar 

parecer/informação sobre a situação das obras de urbanização do loteamento em epígrafe; 

2. 

Como nota inicial, assinalar que o alvará de loteamento n.º 6/94, com obras de urbanização, 

data de 24 de fevereiro de 1994, é constituído por 29 lotes, numa área total de mais de 22.549 

m2, sendo 12.885,66 m2 destinados a lotes e 9.663,34 m2 para áreas de cedências; 

3. 

Ao longo dos mais de 22 anos do processo o mesmo foi objeto de alteração, mormente para se 

adequar ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 192/97, de 3 de novembro; 

4. 

A realização das obras de urbanização foi objeto de prorrogações de prazo, de tal ordem que 

ainda hoje não se encontram completamente concluídas; 

5. 

Por outro lado é do conhecimento geral que a quase totalidade das infraestruturas do 

loteamento estão ao serviço da população, em geral e dos proprietários dos lotes, em 

particular, há alguns anos; 
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6. 

Numa primeira reunião, com a presença dos signatários, foi avaliado o ponto de situação das 

obras de urbanização, apresentado em 21 de janeiro de 2011 pelas engenheiras Ana Cláudia 

e Guida Caniceiro; 

7. 

Com base nesse ponto de situação, na avaliação face aos elementos constantes do processo e 

após visita ao local dos trabalhos, a comissão apurou: 

a)  Não consta do processo qualquer auto de receção provisório ou definitivo de obras 

de urbanização; 

b)  A Câmara Municipal, em reunião de 2 de novembro de 2010 deliberou, por 

unanimidade, «notificar os titulares do processo que é sua intenção executar as garantias 

prestadas para execução das obras de urbanização em falta, e ainda que é também sua 

intenção declarar a caducidade do respetivo alvará».  

c)  O que antecede não teve consequências; 

8. 

No que respeita às obras de urbanização o eng.º José Silvestre apresentou um estudo com 

estimativa orçamental (8.050,00 €) e planta de implantação identificando os trabalhos por 

realizar; 

9. 

Em conclusão, a comissão propõe que a Câmara Municipal delibere no sentido de notificar o 

promotor do loteamento a realizar as obras em falta, concedendo-lhe para o efeito um prazo 

de 90 dias; 

10. 

Caso o promotor não dê cumprimento ao ponto anterior deve a Câmara Municipal, aprovar o 

projeto das obras de urbanização a realizar, substituindo-se ao promotor, acionando a caução 

existente no processo; 

11. 

Todos os outros espaços, há muitos anos em uso público, designadamente arruamentos, 

passeios, espaços verdes e/ou de lazer e rede de drenagem de águas pluviais, devem ser 

mantidos/reparados pela Câmara Municipal; 

12. 

Este é, s.m.o., e de momento, o nosso parecer.» ------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 17 de agosto de 2016: «À Reunião da CM.»; 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada na informação supra e 

assim notificar o promotor do loteamento a realizar as obras em falta, concedendo-lhe para o efeito um 

prazo de 90 dias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mais deliberou, por unanimidade, receber definitivamente todas as restantes obras de urbanização, 

designadamente arruamentos, passeios, espaços verdes e/ou de lazer e rede de drenagem de águas pluviais.  

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

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

4 – LUCINDA DE JESUS SERVO – PROCESSO N.º 86/98 – RUA DOS SAIMILOS, N.º 10 - SANTA 

CATARINA – LEGALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO – USO DE HABITAÇÃO -------------------------------- 

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

 Requerimento de Lucinda de Jesus Servo, de 25 de janeiro de 2016; ---------------------------------- 

 Informação da DGU, de 18 de agosto de 2016, concluindo: «…, não se vê inconveniente na 

legalização das alterações de moradia unifamiliar»; ---------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

“À Reunião da Câmara Municipal para deliberação nos termos do artigo 36.º do RMUE”. ------ 

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

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

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

o As informações técnicas de 20 de junho e de 2 de agosto, ambas de 2016 e a informação supra da 

DGU; 

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

ou adaptação; 

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

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

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização do imóvel; ---------------------------------- 

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

utilização do edifício, devendo a mesma ser titulada por alvará de autorização de utilização nos termos do 

n.º 4, do artigo 36.º do RMUE. Mais deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para dar 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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5 – MOTA PASTAS CERÂMICAS, SA – PROCESSO 67/00 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

LOTES 4 E 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Mota Pastas Cerâmicas, SA, com data de entrada a 19 de maio de 2016, 

justificando a opção pela implantação proposta, nomeadamente «por questões de funcionalidade 

do circuito externo da indústria … e de modo a garantir uma faixa livre entre os dois edifícios 

que poderá ser utilizada para armazenagem exterior… A implantação do edifício garante a 

acessibilidade a todas as fachadas e o acesso a veículos de socorro»; -------------------------------- 

 Informação da DPP, de 30 de junho de 2016, remetendo a decisão para a Câmara Municipal face 

ao disposto no n.º 11, do artigo 8.º do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Vagos (ZIV); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parecer favorável do Comandante Operacional Municipal (COM), de 14 de agosto de 2015, 

reiterado por informação de 4 de julho de 2016; ---------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 18 de agosto de 2016, remetendo para a informação da DPP e para a 

necessidade de a Câmara Municipal deliberar sobre o assunto; ----------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de agosto de 2016, que a seguir se 

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

“À Reunião da Câmara Municipal para que se pronuncie relativamente aos afastamentos, 

atendendo ao constante nos pareceres técnicos do planeamento (08.07.2016 e 30.06.2016) e do 

COM (14.08.2015). ----------------------------------------------------------------------------------------- --- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a implantação requerida com base no parecer do 

COM e face ao disposto no n.º 11, do artigo 8.º do Regulamento do Plano de Pormenor da ZIV. ------------ 

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

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

6 – MARIA ISABEL DE JESUS FRADE MARQUES – PROCESSO 16/16 – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – DESTAQUE – RINES – FONTE DE ANGEÃO E COVÃO DO LOBO  

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

 Requerimento de Maria Isabel de Jesus Frade Marques, com registo de entrada a 2 de agosto de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Pareceres favoráveis da DPP e da DGU de 18 e 25 de agosto de 2016, respetivamente; ------------ 

 Despacho da Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de agosto de 2016, «À 

Reunião da Câmara Municipal». ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme pareceres técnicos, dar parecer favorável à 

pretensão autorizando a divisão do terreno através de um processo de destaque. ------------------------------- 

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

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

7 – MANUEL EVANGELISTA OLIVEIRA E MARIA AUGUSTA DOS SANTOS – PROCESSO 

25/88 – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 27/88 - CANTO DE CALVÃO – 

CALVÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Manuel Evangelista de Oliveira e Maria Augusta dos Santos, de 3 de agosto de 

2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Parecer favorável da DGU, de 16 de agosto de 2016: «Não se vê inconveniente na alteração de 

loteamento pretendida»; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal» ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme parecer técnico, deferir a alteração pretendida 

para o loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Carla Manuela Castro 

Sarabando, Assistente Técnica, que a redigi, tendo a reunião terminado às doze horas e trinta minutos.  

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


