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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 20/2015, de 01 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

No dia um de outubro de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta e sete 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 Lúcia Alves Costa Vieira, eng. João Paulo de Sousa Gonçalves, eng.º 

João Manuel da Cruz Domingues, Maria Dulcínia Martins Sereno, eng.ª Sara Raquel Rodrigues 

Caladé e eng.º Mário dos Santos Martins Júnior. Secretariou a reunião a senhora assistente técnica, 

Paula Cristina Teixeira Sarabando Salvador. --------------------------------------------------------------------- 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

Esteve ausente a senhora dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques que se fez substituir pela 

senhora dr.ª Maria Lúcia Alves Costa Vieira; conforme comunicação que dirigiu ao senhor Presidente da 

Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara para propor que a reunião ordinária pública do dia 15 de outubro 

se realizasse no dia 22 de outubro à hora habitual. Todos os senhores Vereadores concordaram 

com a alteração proposta, devendo ser publicado edital para conhecimento dos munícipes.-------- 

 O senhor Vereador, eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, para acentuar aquilo que já disse em 

reuniões de câmara anteriores, relativamente ao estado das estradas do Município, nomeadamente 

da estrada da Parada, onde até já se registaram acidentes mortais. -------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara referiu ainda que este assunto já foi levantado por diversas vezes e que 

o problema do pontão da estrada da Parada, está a ser resolvido. --------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ORDEM DO DIA 

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

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

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

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

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

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

2 – RMUE – LEGALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URBANISTICAS – PROCESSOS EM CURSO – 

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

 Proposta do CUAJ e CDGU de 25 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------- 

“No seguimento do pedido verbal efetuado por V. Excª em 23/09/2015, elabora-se uma proposta 

de procedimento, para determinados pedidos de legalização que se encontram em curso, que se 

deixa à consideração superior.                   

Considerando que:  

- Com a entrada em vigor do DL 136/2014 de 9 de setembro, que veio alterar e republicar o 

DL555/99 de 16/12, foi aditado o artigo nº 102º-A, que introduz o procedimento de legalização 

de operações urbanísticas ilegais; 

- Com o Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, publicado em 15/07/2015 no 

DR nº 136, através do Edital nº 637/2015, foram criadas regras mais clarificadoras (artigos 34º 

a 36º)  para o procedimento de legalização; 

- Com a norma transitória definida no nº 2 do artigo 73º do RMUE, “A requerimento do 

interessado, o Presidente da Câmara Municipal pode autorizar que aos procedimentos em curso 

à data de entrada em vigor do presente regulamento se aplique o regime constante do mesmo”; 

- Em coerência com as razões, anteriormente evidenciadas, as normas previstas, em matéria  de 

legalização de operações urbanísticas, no regulamento municipal da urbanização e da edificação, 

em vigor, dando às mesmas plena concretização e ou execução ao disposto, sobre a matéria, 

no  artigo 102-A do "RJUE", irão conferir maior transparência, simplificação e celeridade no 

tratamento administrativo e técnico dos procedimentos de legalização iniciados e em curso, na 

autarquia, em momento anterior à entrada em vigor do sobredito regulamento municipal; 

Considerando, por último, que a aplicação imediata da tais normas, de natureza regulamentar, a 

requerimento dos interessados, irá conferir maior certeza, segurança e paz jurídicas às decisões 

administrativas a praticar, pelo órgão municipal competente,  no âmbito de tais procedimentos 

especiais de legalização. 
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Assim, em coerência  com as razões de facto e  de direito acima exaradas, e de acordo com a 

credencial legal consagrada no regime transitório previsto no regulamento municipal da 

urbanização e da edificação, em vigor, muito concretamente, na esteira do  disposto no seu nº2 

do artigo 73, tomamos a liberdade de sugerir que a CM adote deliberação no sentido de:  

a) Legitimar a aplicação imediata, a requerimento dos interessados, das normas vertidas no 

regulamento municipal da urbanização e da edificação, em vigor, em matéria de legalização 

de operações urbanísticas, a todos os procedimentos de legalização iniciados e em 

tramitação, na autarquia, antes da entrada em vigor do sobredito regulamento municipal; 

b) Para o efeito, deverão os interessados ser, devidamente, notificados, nos termos gerais 

previstos no CPA, em matéria de notificações, de tal faculdade administrativa, 

consubstanciada na apresentação, em tempo oportuno, de requerimento formalizador do 

pedido de aplicação imediata das normas do regulamento, em apreciação, nos termos e para 

os efeitos anteriormente configurados; 

c) Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, por parte do órgão 

executivo municipal, dever-se-á promover a devida publicitação da deliberação que vier a 

ser adotada, sobre o assunto.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

“Concordo. À Reunião de C.M.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Legitimar a aplicação imediata, a requerimento dos interessados, das normas vertidas no 

regulamento municipal da urbanização e da edificação, em vigor, em matéria de legalização de 

operações urbanísticas, a todos os procedimentos de legalização iniciados e em tramitação, na 

autarquia, antes da entrada em vigor do sobredito regulamento municipal; --------------------------- 

b) Notificar os interessados nos termos gerais previstos no CPA, em matéria de notificações, de tal 

faculdade administrativa, consubstanciada na apresentação, em tempo oportuno, de requerimento 

formalizador do pedido de aplicação imediata das normas do regulamento, em apreciação, nos 

termos e para os efeitos anteriormente configurados; ----------------------------------------------------- 

c) Promover a publicitação da presente deliberação. --------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A – ADMINISTRAÇÃO GERAL 

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

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

Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 30 de setembro de 2015, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 126.000,72 € (cento e vinte e seis mil euros e setenta e dois cêntimos). ----------------------- 

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

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

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

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

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

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

Presentes os despachos efetuados no âmbito da Unidade Administrativa e Jurídica (UAJ) no período de 01 

a 24 de setembro, e da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 28 de agosto a 24 de setembro, 

ambos do ano 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 ------------------------------------ 

4.1. ORÇAMENTO 2015 – 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª ALTERAÇÕES ----------------------------------------------- 

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

aprovou as 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª alterações ao orçamento da despesa que apresentam tanto nos reforços como 

nas anulações, os montantes de 189.250,00 € (cento e oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta euros), 

88.200,00 € (oitenta e oito mil e duzentos euros), 87.595,00 € (oitenta e sete mil quinhentos e noventa e 

cinco euros), 165.000,00 € (cento e sessenta e cinco mil euros), 250.285,00 € (duzentos e cinquenta mil 

duzentos e oitenta e cinco euros), e 100.500,00 € (cem mil e quinhentos euros), respetivamente. ------------ 

O que antecede inclui as alterações n.ºs 3, 4, 5, 6 e 7 do PAM (Plano de Atividades Municipais). ----------- 

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

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

4.2. PPI (PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS) 2015 – 4ª, 5ª, 6ª e 7ª ALTERAÇÕES ----- 

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

aprovou as 4ª, 5ª, 6ª e 7ª alterações ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) do corrente ano. ------------ 

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

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

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

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

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

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

6 - SUBSIDIOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – RECLAMAÇÃO/PEDIDO DE AUXILIO – LUCIA MARIA JESUS SILVESTRE – 

INUNDAÇÃO – LOMBOMEÃO ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Comunicação de Lúcia Maria de Jesus Silvestre, de 20 de novembro e 18 de dezembro, ambas de 

2014, apresentando pedido de auxílio para inundação e respetivo orçamento; ------------------------ 

 Informação da CDGU, CDGI e CUAJ, de 03 de setembro de 2015, propondo indemnização da 

requerente no valor de 2.765,00 € (dois mil, setecentos e sessenta e cinco euros) e que seja 

encontrada uma solução que evite futuras inundações; --------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 21 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve: 

“À Reunião de C.M.”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, pagar a indemnização de acordo com a informação 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Mais deliberou, remeter à Divisão Financeira para cabimentação, compromisso e posterior pagamento. --- 

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

8 – ROTA DA BAIRRADA – PORTICO E OUTDOORS PROMOCIONAIS – LICENCIAMENTO  

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

 Comunicação de Associação da Rota da Bairrada, de 06 de junho de 2014, solicitando o 

licenciamento de estruturas pórtico (rolha gigante) e outdoors; ----------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 24 de setembro de 2015; ---------------------------------------------------------- 
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 Despacho da senhora Vereadora eng.ª Sara Caladé, de 24 de setembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “ Concordo. À Reunião de C.M.”. ------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de espaço público e a respetiva 

publicidade de dois outdoors e de um pórtico promocional nos locais onde se encontram instalados. ------- 

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

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

9 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE CURTO PRAZO EM 2016 -------------- 

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

 Informação do CDF, de 25 de setembro de 2015, dando nota de que de acordo com as normas que 

regem a divida pública e com o plano de ajustamento financeiro aprovado com o PAEL a 

contratação de um empréstimo bancário a curto prazo deverá ser amortizado no mesmo ano 

económico. Mais informa que a amortização do empréstimo contratado no ano em curso, no 

montante de 400.000,00 €, ocorrerá em 31.12.2015, podendo ser feitas amortizações antecipadas;  

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de setembro de 2015, que a seguir se 

transcreve: “ À Reunião de C.M.”. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de empréstimo bancário de curto 

prazo no ano de 2016, até ao montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros). ----------------------------- 

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

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

10 – PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------- 

Presente despacho do senhor Presidente da Câmara de 24 de setembro 2015, dando conhecimento do início 

do procedimento de elaboração do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, designado por 

PIMVagos. Mais informou que até ao dia 16 de outubro de 2015, podem constituir-se como interessados e 

apresentar contributos para a elaboração do regulamento todas as entidades, individuais ou coletivas, 

ligadas aos setores de agricultura, indústria, comércio e serviços devendo todos os contributos ser 

apresentados por escrito, mediante documento-tipo, e remetidos para o efeito à Unidade Administrativa e 

Jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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11 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS A 

DESTINO FINAL – AUDIÊNCIA PRÉVIA – RELATÓRIO FINAL --------------------------------------- 

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

 Relatório Final do júri do procedimento, de 21 de setembro de 2015; ---------------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 25 de setembro de 2015: “À Reunião de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 2 (dois) votos contra, dos senhores Vereadores, dr.ª Maria 

Lúcia Alves Costa Vieira e eng.º João Manuel da Cruz Domingues, ratificar o relatório final apresentado 

pelo júri do procedimento, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Indeferir as pretensões dos concorrentes NOVAFLEX – Técnicas do Ambiente, S.A. e RRI – 

Recolha de Resíduos Industriais, S.A.;  --------------------------------------------------------------------- 

2. Manter a ordenação das propostas admitidas; ------------------------------------------------------------- 

3. Propor a adjudicação da presente prestação de serviços à Luságua – Serviços Ambientais, S.A., 

pelo valor global de 2.383.262,55 € (dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta 

e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, correspondente 

aos seguintes valores parciais por Município: -------------------------------------------------------------- 

Entidade Adjudicante Preço Contratual Global (5 anos) 

Município de Albergaria-a-Velha 858.049,75 € 

Município de Oliveira do Bairro 757.320,50 € 

Município de Vagos 767.892,30 € 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – ETAR DE SANTA CATARINA – PROC.º 622-12/2008 – HIDROJACTO – TRATAMENTO DE 

ÁGUAS, LDA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES ------------------------------------------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Comunicação da empresa Hidrojacto - Tratamento de Águas, Lda, de 13 de maio de 2015, 

solicitando a liberação de caução; ---------------------------------------------------------------------------  

  Informação da DPP, de 10 de agosto de 2015; ------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 8 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve: “Sr.ª Vereadora Sara 

Caladé: Afirmativo. Há lugar à liberação de 75% dos valores retidos face ao referido na 

informação.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de setembro de 2015: “À Reunião da 

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

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

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

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

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

2 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – PROC.º E06/2014 – TRABALHOS DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES – Nº 1 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------- 

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

 Comunicação da empresa DVIA – Engenharia e Construção, de 5 de agosto de 2015, apresentando 

proposta para prestação de serviços: muro, arboricultura e demolição da casa das máquinas; ------ 

 Informação da Fiscalização da obra, de 10 de setembro de 2015; --------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de setembro de 2015, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Sr.ª Vereadora Sara Caladé:”Concordo com a informação. Assim, deverá a presente proposta 

de trabalhos de suprimento de erros e omissões, bem como a prorrogação de prazo associada, 

serem submetidas à apreciação/decisão da CMV. Em caso de decisão favorável deverá ser 

solicitado ao empreiteiro o respetivo plano de trabalhos modificado.”; ------------------------------ 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – PROC.º E06/2015 – PROJETO DE EXECUÇÃO, 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS – ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Proposta de deliberação do senhor Presidente da Câmara, dr. Silvério Regalado, de 25 de setembro 

de 2015, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- 

“Determina-se que a Divisão de Planeamento e Projetos proceda à abertura de procedimento 

para a empreitada “Reparação de Pavimentos”. 

Mais se determina: 

a) Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos e Programa do 

Procedimento; 

b) Estabelecer o valor do Preço Base em 348.485,10 € (trezentos e quarenta e oito mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco euros e dez cêntimos); 

c) Que o prazo de execução seja de 6 meses; 

d) Que o prazo para a apresentação das Propostas seja de 30 dias; 

e) Que se adote o procedimento de CONCURSO PÚBLICO; 

f) Designar o Júri do Procedimento nos seguintes termos: 

 Efetivos: 

→ Pedro Castro, arq. – Presidente do Júri. 

→ Jorge Almeida, eng. (que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos). 

→ Nuno André, dr. – Vogal. 

 Suplentes: 

→ André Nunes, eng. 

→ Elisabete Tavares, técnica superior. 

 Secretário do Júri. 

→ Mário Dinis, substituído nas suas faltas e impedimentos pela Assistente 

Paula Sarabando. 
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g) Delegar no Júri do Procedimento, nos termos do disposto no artigo 109.º do CCP, 

anexo ao D.L. n.º 18/2008, de 29/01, com as subsequentes alterações, as seguintes 

competências relativas aos artigos 50.º, 64.º e 66.º da mesma norma: 

 Prestar esclarecimentos e retificações das peças do procedimento; 

 Prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas; 

 Classificar os documentos das propostas.”; ------------------------------------------ 

 Projeto de Execução, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos; --------------------------- 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara de 29 de setembro de 2015: “À Reunião da C.M”. --- 

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

1. Aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara; 

2. Aprovar o Projeto de Execução, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos; 

3. Proceder à abertura de Concurso Público. 

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – GRESTEL – PRODUTOS CERAMICOS, LDA – PROC.º46/15 – ZIV – CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADE INDUSTRIAL --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Grestel – Produtos Cerâmicos, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 30 julho de 2015, apresentando projeto de arquitetura para construção de 

estabelecimento industrial unidade III; --------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 18 de setembro 2015; ------------------------------------------------------------- 

 Pareceres da CDGU e CDPP, de 21 de setembro de 2015; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 24 de setembro de 2015: «À Reunião da 

CM, face ao ponto 2 da informação do Planeamento, para, nos termos do nº 1, alínea d) do artigo 

8º do Regulamento do PP, aceitação da altura proposta, atendendo à justificação apresentada e 

à informação já referida. Remeta-se à APA.». ------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar, de acordo com as informações técnicas, a altura 

proposta para a edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 onze horas e trinta 

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

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


