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CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS 

ATA N.º 22/2017, de 06 de outubro 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

 O senhor Presidente da Câmara Municipal para apresentar listagem de contratos de 

aquisição de serviços celebrados, nos termos do nº 4 do artigo 49º da Lei nº 42/2016, de 28 

de dezembro (LOE2017), conforme informação da DF, de 14 de setembro de 2017, que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Para cumprimento do estipulado do nº 4 do artigo 49º da lei nº 42/2016, de 28 de dezembro 

(LOE2017) e de acordo com o estipulado em 10 de março de 2017, no sentido de considerar 

apenas os contratos de aquisição de serviços reduzidos a escrito, segue abaixo a listagem 

dos contratos celebrados ou renovados, de aquisição de serviços, efetuados de 28 de julho 

de 2017 a 13 de setembro de 2017: 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Ana Maria da Silva Vasconcelos e Cruz para dar os parabéns ao 

senhor Presidente da Câmara, pelos resultados obtidos nas últimas eleições autárquicas e 

ainda desejar-lhe boa sorte para os próximos quatro anos de mandato. Sempre que 

necessário o senhor Presidente da Câmara poderá contar com o seu apoio em tudo o que for 

para o desenvolvimento do concelho de Vagos. ---------------------------------------------------- 

Deu igualmente os parabéns ao senhor Vereador engº João Manuel da Cruz Domingues, 

pela sua participação nas eleições autárquicas e deixou ainda uma palavra de apreço para 

com a drª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques, pela sua dedicação e empenho. ------- 

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

 A senhora Vereadora, dr.ª Maria do Céu Pereira Sarabando Marques para agradecer em 

primeiro lugar as palavras da drª Ana Maria Vasconcelos e retribuir da mesma forma. ----- 

Para dar também os parabéns ao senhor Presidente pelos resultados obtidos. E para referir 

que uma vez que em 47 meses nada foi feito, pergunta: ------------------------------------------ 

Como pensa o senhor Presidente pagar o alcatrão eleitoral deste último mês, nomeadamente, 

e passa a citar, nas freguesias de: --------------------------------------------------------------------- 

 Calvão; 

 Ponte de Vagos e Santa Catarina; 

 Ouca; 

 Santo André; 

 Soza; 

 Gafanha da Boa Hora. 

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

 

Objeto 

 

Adjudicatário 

Data de 

despacho de 

abertura 

Data de 

assinatura 

do contrato 

Valor 

adjudicado (s/ 

IVA) 

Prazo de 

execução 

(dias) 

 

Aquisição de 

serviço de 

comunicações 

móveis e 

equipamentos 

 

 

MEO – 

Serviços de 

Comunicações 

e Multimédia, 

S.A. 

 

 

20/07//2017 

 

 

09/08/2017 

 

 

32.888,10 € 

 

 

853 

 

Aquisição de 

serviço de 

máquinas 

industriais 

 

Vagoplano – 

Terraplanagens 

Unipessoal, 

Lda. 

 

 

 

11/07/2017 

 

 

 

28/08/2017 

 

 

 

37.004,00 € 

 

 

 

730 
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 À questão colocada o senhor Presidente da Câmara respondeu que, como já foi dito 

anteriormente, todos os procedimentos têm compromisso. Estes alcatroamentos fazem parte 

de um procedimento que já foi adjudicado há mais ou menos meio ano. ----------------------- 

Salvo alguma exceção, como por exemplo Soza, onde se aproveitou a empreitada da AdRA 

para fazer uma beneficiação dos pavimentos. ------------------------------------------------------ 

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

 O senhor Vereador, eng.º João Manuel da Cruz Domingues para agradecer as palavras da 

dr.ª Ana Maria Vasconcelos e dar também os parabéns ao senhor Presidente da Câmara pela 

sua reeleição. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 O senhor Presidente da Câmara para agradecer a todos. ------------------------------------------ 

 Procurou sempre trabalhar em prol do concelho de Vagos tendo em conta as participações 

de todo o executivo e agradece o trabalho e a disponibilidade ao longo destes quatro anos.  

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

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 04 de setembro de 2017, o qual acusa um saldo 

em dinheiro de 21.632,07 € (vinte e um mil, seiscentos e trinta e dois euros e sete 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 04 a 29de setembro; ----------------------- 

 Divisão de Gestão Urbanística (DGU), no período de 04 a 30 de setembro; ------------------------- 
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ambos de 2017, 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 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DE LURDES E BEATO NUNO – 

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

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

 Requerimento da Comissão de Festas da Nossa Senhora de Lurdes e Beato Nuno, com 

registo de entrada nesta Câmara Municipal em 30 de agosto de 2017, solicitando “a 

isenção de taxas para a realização da festividade em honra de Nossa Senhora de Lurdes 

e S. Nuno de Santa Maria, do dia 08 a 12 de setembro de 2017”; --------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 118,75 € (cento e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos); --- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme informação. 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. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.2 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA-

HORA – RATIFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento da Associação Desportiva Motociclismo Antigo da Gafanha da Boa-Hora, 

com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 01 de setembro de 2017, requerendo 

“a isenção do pagamento das taxas da licença para o passeio de motas antigas dia 17 

de setembro.”; --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Valor das taxas (UAJ) = 37,81 € (trinta e sete euros e oitenta e um cêntimos); ------------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 14 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme e nos termos da informação. 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. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.3 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 13 de setembro de 2017, solicitando “a isenção de 

todas as taxas referentes à realização da festa em Honra de São Miguel, no lugar de 

Lavandeira”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Valor das taxas (UAJ) = 47,05 € (quarenta e sete euros e cinco cêntimos); ---------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme informação. 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. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.4 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE S. MARTINHO 2013 E SR.ª DAS 

VIRTUDES E MÁRTIR S. SEBASTIÃO 2014 – RATIFICAÇÃO -------------------------------- 

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

 Requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Martinho 2013 e Sr.ª das Virtudes 

e Mártir S. Sebastião, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 15 de setembro 

de 2017, solicitando “a isenção do pagamento de todas as taxas referentes à Festa Latina 

para angariação de fundos para realização da festa anual de Ouca.”; --------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 37,85 € (trinta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos); --------- 
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 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 18 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme informação. 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. ----------------------------------- 

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

4 – ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.5 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – RATIFICAÇÃO  

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

 Requerimento da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, com registo de 

entrada nesta Câmara Municipal em 21 de setembro de 2017, solicitando “a isenção do 

pagamento de taxas de licença de ruido para a festa em Honra de São Miguel de Soza, 

nos dias 29, 30 de setembro e 01 de outubro de 2017”; --------------------------------------- 

 Valor das taxas (UAJ) = 87,95 € (oitenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos); ------ 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 27 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme informação. 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. ----------------------------------- 

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

5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

5.1 DELICIAS D’ ALDEIA – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – 

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

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

 Requerimento de Pão no Cesto, Ldª, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 

05 de setembro de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do seu 

estabelecimento, denominado «DELICIAS D’ ALDEIA», sito em Ponte de Vagos, seja 

alargado como segue: ------------------------------------------------------------------------------- 

o Dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017, das 02H00M às 04H00M, durante as festas 

em honra de Nossa Senhora da Luz; --------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 07 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------- 
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“Analisado o pedido do requerente, cumpre-me informar o seguinte: 

1. Pão no Cesto, Lda, titular explorador do estabelecimento denominado 

“Delícias d´Aldeia”, solicita à Câmara Municipal o alargamento do horário de 

funcionamento desse estabelecimento, sito na Ponte de Vagos, nos dias 8, 9 e 10 

de setembro de 2017, das 02h00 às 04h00, altura em que decorrem os festejos 

em honra de Nossa Senhora da Luz. 

2. O processo está devidamente instruído. 

3. O estabelecimento possui autorização de utilização para o fim a que se destina 

(comércio e serviços). 

4. A Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina emitiu parecer 

favorável. 

5. Do processo não consta o parecer da GNR sobre a pretensão. 

6. O estabelecimento em causa não foi objeto de reclamações. 

Perante o exposto, deverá a GNR de Vagos ser ouvida relativamente a este assunto, no 

sentido de dizer o que se lhe oferecer sobre este pedido de alargamento de horário (nº 2, 

artº 3º, do Regulamento de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de 

Vagos). 

Perante o exposto, e caso o parecer da GNR seja favorável, ou favorável condicionado, 

não se vê inconveniente no deferimento da pretensão, devendo, porém, a Câmara 

Municipal, se for caso disso, condicionar o alargamento de horário de funcionamento ao 

parecer da GNR que vier a ser emitido.”; ------------------------------------------------------- 

 Parecer da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 05 de setembro de 2017; ----------------------------------------- 

 Informação da GNR, de 07 de setembro de 2017; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme e nas condições da informação. 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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5 – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------ 

5.2 CAFÉ VICIUS – PONTE DE VAGOS – ALARGAMENTO DE HORÁRIO – 

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

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

 Requerimento de Marco Miguel Santos Jesus, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 05 de setembro de 2017, solicitando que o horário de funcionamento do 

seu estabelecimento, denominado «VICIUS», sito em Ponte de Vagos, seja alargado 

como segue: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

o Dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017, das 02H00M às 04H00M, durante as festas 

em honra de Nossa Senhora da Luz; --------------------------------------------------- 

 Informação da UAJ, de 07 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: -------------- 

“Analisado o pedido do requerente, cumpre-me informar o seguinte: 

1. O requerente, Marco Miguel dos Santos de Jesus, titular explorador do 

estabelecimento denominado “Café Vicius”, solicita à Câmara Municipal o 

alargamento do horário de funcionamento desse estabelecimento, sito na Ponte 

de Vagos, nos dias 8, 9 e 10 de setembro de 2017, das 02h00 às 04h00, altura 

em que decorrem os festejos em honra de Nossa Senhora da Luz. 

2. O processo está devidamente instruído. 

3. O estabelecimento possui autorização de utilização para o fim a que se destina 

(Cafés). 

4. O estabelecimento encontra-se situado numa zona de habitação. 

5. A Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina emitiu parecer 

favorável. 

6. Do processo não consta o parecer da GNR sobre a pretensão. No entanto, no 

ano transato, a GNR de Vagos, a propósito do alargamento do horário de 

funcionamento para este estabelecimento, pronunciou-se através do ofício nº 

1787/16, de 09/08/2016, concluindo que “… não vê inconveniente á concessão 

do alargamento de horário do referido estabelecimento, desde sejam 

respeitados os elementos acima elencados, no que diz respeito á questão da 
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ordem pública, ruído produzido no interior do estabelecimento bem como 

incómodos causados no exterior do estabelecimento por frequentadores do 

mesmo”. 

7. O estabelecimento em causa não foi objeto de reclamações. 

Perante o exposto, deverá a GNR de Vagos ser ouvida relativamente a este assunto, no 

sentido de dizer o que se lhe oferecer sobre este pedido de alargamento de horário, 

designadamente sobre se mantém o teor do atrás citado ofício nº 1787/16, de 09/08/2016.  

Perante o exposto, e caso não sejam alterados os pressupostos atrás descritos, não se vê 

inconveniente no deferimento da pretensão, devendo a Câmara Municipal, no entanto, 

condicionar o alargamento de horário de funcionamento ao parecer da GNR.”; ---------  

 Parecer da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 06 de setembro de 2017; ----------------------------------------- 

 Informação da GNR, de 07 de setembro de 2017; ---------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de setembro de 2017: 

“Deferido conforme e nas condições da informação. 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. ----------------------------------- 

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

6 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – RF 04CP-2017 – CONCURSO PÚBLICO – ADJUDICAÇÃO 

– RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Relatório Final do Júri do Procedimento, de 07 de setembro de 2017, propondo: “a adjudicação 

ao concorrente EMPREENDENDO – Ensino, Formação e Empreendedorismo, pelo valor de 

204.325,00 € (duzentos e quatro mil, trezentos e vinte e cinco euros), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor aplicável.”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de setembro de 2017: “Adjudique-se. À CM 

para ratificação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea p), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 – AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

PARA O ANO LETIVO 2017/2018 – RF 04CP-2017 – CONCURSO PÚBLICO – MINUTA DO 

CONTRATO – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Minuta do Contrato, respeitante à aquisição de prestação de serviços de auxiliares de ação 

educativa para o ano letivo 2017/2018; --------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 28 de setembro de 2017: “Concordo com a 

presente minuta do contrato. À reunião da Câmara Municipal para ratificação”. ------------------ 

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea p), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

PROCº E04/2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 RECEÇÃO PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 Auto de Receção Provisória, de 05 de setembro de 2017; ------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 08 de setembro de 2017; ----------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de setembro de 2017: “Junto se anexa o Auto de Receção 

Provisória da empreitada em epígrafe.”; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2017: “À 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória. --------------- 
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Deve a DPP, proceder em conformidade com o teor da presente deliberação. ----------------------------------- 

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

1 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – 

PROCº E04/2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 CONTA FINAL DA EMPREITADA ---------------------------------------------------------------- 

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

 Conta Final da empreitada, de 08 de setembro de 2017; --------------------------------------- 

 Informação da DPP, de 08 de setembro de 2017; ----------------------------------------------- 

 Parecer do CDPP, de 11 de setembro de 2017: “Junto se anexa a Conta Final da 

empreitada «Beneficiação de Arruamentos na Freguesia da Gafanha da Boa Hora».”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 11 de setembro de 2017: “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 SOZA – PROC. º E06/2017 – 

APROVAÇÃO A ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – PARECER N.º 1 – RATIFICAÇÃO --------------------------------------------- 

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

 Parecer da Coordenação de Segurança da Obra, de 04 de setembro de 2017, para efeitos de 

aprovação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Parecer do CDPP, de 05 de setembro de 2017: “De aprovar o presente DPSS nas condições 

referidas pela Coordenação de Segurança de obra. Considero que deve ser dado conhecimento 

da decisão aos interessados.”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 07 de setembro de 2017: “Aprovado 

conforme validação técnica da CSO. Informem-se os interessados. À Reunião da CM para 

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

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

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

C – GESTÃO URBANÍSTICA 

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

1 – MARIA ASCENSÃO MARTINS SILVA E OUTROS – PROC.º 355/82 – LOMBOMEÃO – 

VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 355/82 ------ 

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

 Requerimento de Maria Ascensão Martins Silva e outros, com registo de entrada nesta Câmara 

Municipal em 12 de julho de 2017, requerendo a anulação do alvará de loteamento nº 355/82; --- 

 Informação da UAJ, de 08 de setembro de 2017, propondo: “que a Câmara Municipal, órgão 

competente para deliberar sobre a pretensão das requerentes, uma vez que, de acordo com o n.º 

2 do artigo 169.º do CPA, a competência para a prática do ato pertence ao autor do ato de 

licenciamento do loteamento, delibere de acordo com a seguinte minuta de deliberação, a saber: 

«A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 167.º do 

Código do Procedimento Administrativo, proceder, a pedido das requerentes interessadas, à 

revogação do ato de aprovação da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 355/1982, 

uma vez que a mesma não foi objeto de registo e não produziu quaisquer efeitos práticos.» À 

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

 Parecer da CDGU, de 08 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Será de proceder conforme proposta da srª drª Susana … devendo remeter-se o processo a 

deliberação da CM. À consideração superior.”; ---------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 08 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea q), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

2 – MARIA ANJOS JESUS FRADE – PROC.º 82/11 – CANTO DE CALVÃO – CALVÃO – 

LICENÇA ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS ------------------------------- 

Presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Requerimento de Maria Anjos Jesus Frade, com registo de entrada nesta Câmara Municipal em 28 

de abril de 2017, requerendo “licença especial para obras inacabadas”; ------------------------- 

 Informação da UAJ, de 11 de setembro de 2017, apresentando a seguinte proposta de deliberação:  

“A Câmara Municipal deliberou a intenção de declarar a caducidade da licença de construção, 

após audiência prévia do interessado. No caso de não pronúncia, considerar-se-á definitivamente 

operada a caducidade. 

Mais deliberou, nos termos do nº 2 do artigo 40º do RMUE, reconhecer o interesse na conclusão 

da obra, por não se mostrar aconselhável, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas a demolição da mesma.”; ---------------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 11 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Se superiormente entender, será de proceder conforme proposto na conclusão do parecer da srª 

drª Susana, remetendo o processo a deliberação da CM. À consideração superior”; --------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea q), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3 – GRAÇA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS – PROC.º 75/17 – OUCA – DECLARAÇÃO DE 

COMPATIBILIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Requerimento de Graça Maria Almeida Santos, com registo de entrada nesta Câmara Municipal 

em 31 de maio de 2017, requerendo “declaração de compatibilidade de acordo com o artº 33 do 

RMUE.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Informação da DGU, de 12 de junho de 2017, concluindo: “não se vê inconveniente no pedido, 

desde que cumpridas as condições enumeradas no ponto 2 e após considerado conforme o ponto 

4 (legitimidade).” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

(2-Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio (SIR), que altera 

e republica o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, o CAE em questão encontra-se incluído na lista A 
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do anexo I do SIR, ou seja, se a produção anual for igual ou inferior a 5000 kg, potência elétrica não superior 

a 41, 4 KVA, potência térmica não superior a 4𝑥105KJ/h e até 5 trabalhadores, essa atividade pode ser 

instalada em habitação.) 

(4-A requerente apresenta a instrução necessária para o procedimento em questão, conforme regulamentado 

no artigo 33º do RMUE em vigor. No entanto, apresenta cópia de um testamento, que deverá ser analisado 

por pessoa competente, de forma a ser atestada a legitimidade do pedido.); -------------------------------------- 

  Informação da DGU de 12 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: ------------------------ 

“No que respeita a este processo tenho a informar: 

1. Foi dado cumprimento ao solicitado, tendo sido apresentada certidão de registo na CRP; 

2. No que respeita à pretensão da requerente, remete-se para a informação da Engª 

Gabriela Cabano de 12 /06/2017.”; -------------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 12 de setembro de 2017: “Concordo com a informação prestada … não se 

vê inconveniente na declaração de compatibilidade requerida, nas condições das informações. À 

consideração superior, sendo de remeter para deliberação da CM (art. 33º do RMUE).”; -------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 12 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea q), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 – JOSÉ MARTINS – PROC.º 475/85 – QUINTÃ – VAGOS E SANTO ANTÓNIO – ALTERAÇÃO 

DO LOTEAMENTO N.º 475/85 -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Requerimento de José Martins, requerendo alteração do loteamento n.º 475/85; --------------------- 

 Informação da DGU, de 12 de setembro de 2017, concluindo: ----------------------------------------- 

“Trata-se de um pedido de licenciamento para alteração de loteamento, com vários usos. Julgo 

de aprovar a alteração ao mesmo. À consideração superior.”; ----------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 20 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 
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“Concordo com o cálculo das taxas. Conforme informação do sr. arq. Rogério, será de aprovar 

a alteração ao loteamento proposta, nos termos do artigo 27º do RJUE, devendo ser submetida a 

deliberação da CM. À consideração superior.”; -------------------------------------------------------- 

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 20 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea q), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

5 – MARIA DE JESUS OLIVEIRA – PROC.º 115/17 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1487 RUSTICO -------------------- 

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

 Requerimento de Maria de Jesus de Oliveira, de 04 de setembro de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente aos artigo 1487; ---------------------------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 21 de setembro de 2017, concluindo: “que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida”; --------------------------------------------------------------------------------- 

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 22 de setembro de 2017: “À reunião de 

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

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

sito na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1487, inscrito na 

matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------------------------ 

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

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

6 – MARIA DE JESUS OLIVEIRA – PROC.º 116/17 – PRAIA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA 

BOA HORA – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 1476 RUSTICO -------------------- 

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

 Requerimento de Maria de Jesus de Oliveira, de 04 de setembro de 2017, solicitando certidão de 

compropriedade, referente aos artigo 1476; ---------------------------------------------------------------- 
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  Informação do CDPP, de 21 de setembro de 2017, concluindo: “que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida”; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 22 de setembro de 2017: “À reunião de 

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

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

sito na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, artigo 1476, inscrito na 

matriz predial rústica da freguesia da Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------------------------ 

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

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

7 – FERNANDO MANUEL GONÇALVES CLARO – PROC.º 117/17 – ERVEDAL – SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS – CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – ARTIGO 3245 RUSTICO --------- 

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

 Requerimento de Fernando Manuel Gonçalves Claro, de 05 de setembro de 2017, solicitando 

certidão de compropriedade, referente aos artigo 3245; -------------------------------------------------- 

  Informação do CDPP, de 21 de setembro de 2017, concluindo: “que não se vê inconveniente na 

compropriedade requerida”; ---------------------------------------------------------------------------------  

 Despacho do senhor Vice Presidente da Câmara, de 22 de setembro de 2017: “À reunião de 

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

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

sito em Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, artigo 3245, inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------- 

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

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

8 – DAVIDE MARTINS BORGES E MARIA LÚCIA FREIRE FRAGOSO – PROC.º 3/17 – OUCA 

– ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 307/81 --------------------------------------------- 

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

 Requerimento de Davide Martins Borges e Maria Lúcia Freire Fragoso, com registo de entrada 

nesta Câmara Municipal em 13 de junho de 2017, solicitando o licenciamento de uma operação 

de loteamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Informação da DGU, de 22 de setembro de 2017; -------------------------------------------------------- 

 Parecer da CDGU, de 22 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve: --------------------------- 

“Concordo com a informação prestada pelo sr. arq. Manuel, sendo de remeter para deliberação 

da CM: 

1. Quanto à aceitação da fundamentação apresentada nos termos do nº 3 do art. 5º do 

RMUE, que consta do ponto 3 da informação; 

2. Quanto à alteração proposta ao loteamento, nas condições mencionadas no ponto 2.”;  

 Despacho da senhora Vereadora, eng.ª Sara Caladé, de 29 de setembro de 2017: “À Reunião da 

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

A Câmara Municipal, face ao disposto na alínea q), do n.º 1 do artigo 2.º, da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto, não tomou qualquer deliberação. ------------------------------------------------------------------------------ 

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 dez 

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

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


